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ఈనాటి నా స్పితికి 

కారకులైన నా తండి 

కీ! శ! శ్రీ ఉగాణం కళ్యాణ రెడ్డి గారికి 

_పేనుతో ఈ (గంధం అంకితం. 





అనిన శ న్ న్ ఇ లా ఈ శే వ్ ౧ము.ఎకులీష్టు-పీధాకైైనా ఉన్న పట నుఠ..:.వాత్మళల్ళాకం -చపపుళా మూ 
ఆర ఉం 6౫ ళం (అ గా 

జీవితంలోనూ షార్షదర్శకులుగా వుంటూ స్తలనామవిజానంలో కృషి చేయాలను 
౧ 9 యై మ్ 

కున్న నా కుతూహలాని 

tah a Uo గి బ్రో fA G9 0 £9 
౮ 
౬ Gr ళు Sy 0 రని ల్లో fy JN ft 

డం 
గ్ర ర్ల ళు 

(0/4 
ల wares ఆచార్య 

వావి చి ఇ ఉల జన అద శ ఫ్ర ఉదెశ్యంతొ సలహాలసూూ సూచనలను ఇచ్చి సిద్దాంతవ్యాసం ఒక రూప్ప 
(a) అ 

దిదుకొవడాసనికి కోశ్చడిన పర్య వెక్షకులు, (పయ గురువులు డా॥ కతు విశ్వనాధ 
న్ 

సిద్దాంత వ్యానానితే సంబంధించిన కొన్ని సందేహాలను నివృతి అనన 

ఆచార్య భదిరాజు కృషమూర్తి గారికి ఆచార్య పి. యస్. స్ముబమణ్యం గారికి, 
వు అజంత స్స 

ఈ సిద్దా. త వ్యాసానికి సంబంధించిన గెజిటరు, మాన్యువల్ ముదలైన 
యా 

అపురూప (గంభాలను సూచనలను ఇచ్చి ఎంతో సహాయంచేసిన బంగోరే 
ఆం నట స ఈ ఓ ల ఇ జ భి ఇ MF, Dw 

గొాంలదే న బాద యటొం నివ తృలడలలు. 
క 

చర్చించి సూచనలిచ్చి తొడ్చరిన సరసులు. కళా పపూర్దులు డా మరువూరు 

ట్టి 7 వ వము ఛ్ చ ఈ 

కొదరదతామరడి. గారికి నా కృతజతలు, 
G జ 

పరిశోధనా సామ్మగి మూలాధారాలను సనుకూర్చుకోవడంలో తోడ్పడిన 

ఆయా తాలూకా కార్యాలయాల అధికారులకు, మ్నదాసు [ప్రాచ్య లిఖిత సృసక 

భాండాగారం అధికారులకు, విశ్వవిద్యాలయ భౌగోళికశాస్త్ర శాఖాచార్యులు 

ఆచార్య ఎన్ .వి,కె, రెడ్డి గారికి నా కృతజ్ఞతలు, అనసరమెన నెలూరు జిలా 
షా య ఇవి. 



గ 
రే జభ అడు క్కు నా, నులు షణ్ముగం 

- =. 3 + శ ష్ ఇ a 

గారికి, సిడాంత వాాన కుషి, పతిని (వాసి యిచ్చిన డా| జి. చలపతి. కుమారి 
థి t 

పరిళోధకునికి (నత్యక్షంగా వరోక్షంగా సహాయం చెసిన వారు ఎందరో. 

ఎ, మధుసూదనరెడ్డి, వి. యస్, ఆర్. ను. డా॥ డి. కక : 
G వ జట 

౦.వి.బి.ఎస్., హయత్, అంగర ప్పరుషోత్తం * తెలుగు అధ్యయనశళాఖ 

Et ప అందరికి నా (సేమాభివందనాలు. 
రెం యు 

ఇద అస 

ఈ సిద్దాంత వ్యాసానికి పకీక్షకులుగా వ్యవ హారించి అమూల్య సలహా 

లిచ్చిన ఆచార్యులకు కృతజ తలు. 
జ 

ఈ సిదా ద్దాంతగంధథా న్ని (వచురించిన శ్రీ) వేంక పేశ శ్వర విశ్వవిద్యాలయం, 

తిరుపతి వారికి నా ధనవాడాలు. 

ఈ సిద్దాంత (గంధాన్ని ఆందముగా మ్ము దించి ఇచ్చిన నారద (పింటర్బు 

యాజమాన్యమునకు, వారి సిబ్బందికి నా మనఃపూర్వక కృతజ్ఞతలు, 

మార్చి, 1989 ఉగాణం చం్యదశేఖర్ రెడ్డి 
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(పచేశిక 

మొడటి విభాగం : 

(గ్రామనామాలు ౬ భాషాపరిశీలన, 

1. సంధి పరిశీలన 

ల నిర్మాణం 

మూడవ విభాగం : 

(గ్రామనామ వ్యుత్సతిి నిఘంటువు, 

అ, (గామనామ (పధనావయన నిఘంటువు 

ఆ. (గామనామ ద్వితియానయన నీఘంటువు 

అనుబంధాలు : 

ఉపయుక్త (గంథసూచి 

సంక్షిప్త రూపాలు & సంకేత వివరణ 

శ ణా ణా 
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[నీ లం ప్ర .. 

an) సల నామాలన్నప్పుడు కేవలం [గామ నామాలేకాదు = నాడులు, సము[ దాలు, థి 
నదులు, సరస్సులు, వంకలు, చెరువులు, కుంటలు, వాగులు, కొండలు, కోనలు, 

అడవులు మొదలై న భౌగోళిక స్థలాలకు ఆయా భాషల్లో అనాదిగా ఉన్న సేర్ణుకూడా 

{ ఇవి స్టలనామ విజ్ఞానానికి ముడీ పదార్థం అవుతాయి. ఈ పరిశోధక వ్యాసం 

నెలూరు జిలాలోని వేలాది (పకృతి సలనామాల పరిశీలనకు కాక నివాస 
ne) a) థు 

స్టలనామ లైన (గామనామాల పరిశీలనకు మాతమే పరిమితమైంది. 

సలనాను పరిశాధనా (ప్రాధాన్యాన్ని ఈనాడు భాషా శాస్త్ర వేళ్తలందరూ 
థి 

aE 

గుర్తించారు, భాషాళా స్త్రజ్ఞుల ల కాకుండా పురాతత్వ శాస్ర న చరిత 

కారులు. భౌగోళిక చర్మితకారులు భూగర్భ, జంతు, వృక్ష, మానవ, జాతి 
ఇ! 

రాస్త్రజులుకూడా ఈ పరిళ్ ధనా en తమ తమ మూల పరిశోధనలకు 

సహాయకారిగా గురి 
అణి 

కాబట్టి వాటి పరిశీలన అంటే ఒక సమాజం భాషా పరిశిలన ఆ భాషద్వారా తెలిసే 
య 

నాగరికతా సంస్కృతుల పరిశీలన. ఈకారణం వల్లనే చరిత గల్గిన ఏభాషా 

ంచినారు, స్టలనామాలు భాషకు సంబంధించిన రూపాలు 

&} 

(పాంతంలోని స్టలనామా లై నా పూర్వ చరితను తెలిపే కిలాజాలుగా వివిద 

వాస్త్రజాలు గుర్తించడం జరిగింది. 
జ 

శ స్టలనామనిర్మాణ వ్యుత్సతులను ప రిశీలించడం ద్యారా. భాషా చరిత, 

సాంఘిక, రాజజయ, నమత వ్యవస్థాది స్థితిగతులు తెలునాయి ఒర భాషా (సాంతం 

లోని స్టలనామాలలో మరో(పాంతప్పు భాషా కకక కన్పించడాన్ని బట్టి 

పా ఈ మాట్లాడే సమూహాల కదలికలు, వలనల తీరు తెన్నులు కొంత 

వరకు (గ్రహించవచ్చు. బెంగాలు సలనామాలలోని (దావిడభాషా లక్షణాలను 
ఎస్.కె. చీటీ (The origin and న of Bengali (ఈ.ఊ.51 
Language 1926) గుర్తించిన తీరు ఇందుకు నిదర్శనం, 



2 

ber లు నిర్వహించ (తవ్వకాలకు ఒక్కొక్కసారి స్థల 

నామాలు కూడా తోడ్పడతాయి. దానవులపాడు (కడప జిల్లాలో, సాతానికోట 

(కర్నూలు జిల్లా) లో పృరాతత్వశాఖ నిర్వహించిన [తవ్వకాల వల్ల డైన, 

బొదమత చరిితలకు సంబంధించిన సెక్కు. విశేషాలు వెలికి రావడాన్నిబటి 
నూ G 

స్తలనామ (పథమావయవాల్లో కన్పించే వ్యక్తి, కుటుంబ, వంశనామాది 

చార్మితక విషయాలు స్తానిక చర్మిత నిర్మాణానికి తోడ్పడతాయి స్తలనామాలో 
(త్ ne) 

కన్పించే షునత వహించిన వ్యక్తులు, వంశాల చరిత కొంతవరకు అన్వేషింపవచ్చు 

గాన్ని, నాగరికతా (క్రమాన్నీ తెలుసుకోవచ్చు దేశ చర్మిత 
పాలకుల జీవితాలను బటి రచింప బడడమే ఆచారం. కానీ (గామనామాలను 

బట్టి చూస్తే పాలకులు కాకుండా జనులలో పేరు ప్రఖ్యాతులు గల మహనీయుల 
పేర్ల తో _గామనామాలు ఏర్పడినాయని తెలుస్తుంది. చర్మిత నిర్మాణంలో 

ఛ్ అవ 

వాళు కూడా భాగస్వాములే. 
ag) 

ఒక (పాంతం యెక్క చ్తెసర్లిక స్వరూపం తెలుసుకోడానికి సలనామ 
ఆవి థి nm 

లో 

పరిశోధన తోడ్పడుతుంది. సమత లమైదానాలు, గుట్టలు మిటలు, జలాధారాలు 

మున్నగువాటి వివరాలు, భూస్టితీ తెలుసుకోడానికి ఈ పరిశీలన నవోయ పడుతుంది 

ఏయే (ప్రాంతంలో ఏయే ఖనిజాలు, లోహాలు లభ్యమప్పతాయో తెలుసుకోడానికి 

ఖనిజ సూచక (గామనామాలు చాలా ఉపయోగపడతాయి వృక్ష, జంతు సూచక 

గామనామాలద్వారా ఒక (ప్రాంతంలో గల వృక్షాలు, జంతువులు తెలుసుకోడానికీ, 

నృక్ష, జంతు శాస్త్రజులకు ఈ పరికోధన ఎంతో ఉపయోగకారి, 
ళు 

౮,2 స్పలనామ పరిశాధనా వికాసం : 

ఈనాడు వివిధ చెకాలలో, వివిధ భాషలలో స్థలనామ పరిశోధన జరుగుతూ 
ఇదో టా వ్ శవ ఖో p=] a వుంది. సలనామసెకరణ, వ్గకరణ, వివరణలు వైయక్రికంగా, సామూహికంగా 

(పత్యేక సంఘాలు ప్యతికల దారా పెద ఎతున నాగుతూవుంది. సలనామ దా న 
నిషుంటువులు, వాాకరణాలు చలువడుతున్నాయి, 



19 వ శతాద్ధిలో నే స్థలనామ పరిశోధన వివిధ చేశాల్లో ప్రారంభమైనప్పటి 

1920 (పాంతం నుండీ pee ఇంగండు, అమెరికాలో సలనామ పరిళోధన 
య పంటలు 

వినరింలి ౦ది. ఇప్పడు సలనాను విజానానికి ఒక శాస్త్ర !పతిపతి, అంతరాతీయ 

విఖ్యాతి లభించింది. 1921 లో ఆంగ్ల స్టలనామ పరిశోధన సంస్థ ఇంగ్లండులో 
య 

స్రాపించబడింది ఈ సం ంిస్టే ఇంత వరకు 11 స్తలనామ సంప్పటాల్ని (పచురించింది. 
@ 

అమెరికాలో 1920 తర్వాత మిన్నెసోటా, అయావా, మిస్వోరి మొదలైన 

సలనామాలపి న అనేక వ్యాసాలు, సిద్దాంత వ్యాసాలు వచ్చాయి. 1952 నుండి 
a చా 0 

American Name Society ఆధ్వర్యంలో ‘Names’ అన త్రైమాసిక 

పత్రిక ఏర్పడింది. 1968లో డెన్వర్ సమావేశంలో రాష్ట్రాలవారిగా స్టలనామా 

లను సేకరించాలనీ జాతీయ స్థలనామ కేందం (Nationa! Place Name 

Centre) లో వాటిని ఉంచాలనీ నిర్ణయింసబడింది, యూరప్ అమెరికా పరి 

శోధకుల మధ్య స్ట సలనామ పరిళోధన విధానాల్లో కొంత భేదం ఉంది. యూరప్ 

స్థలనామ జే త్తు పధానంగా వ్యుత్పత్తి నిరూపకులు, నీరుక్త (ప్రియులు 

గా సలనామ వేత్తలు (పధానంగా (ప్రణాళికా (పియులు. యూరప్ స్టల 
అ వ థ 

నామ పరిశోధకులకు (పాచీన చర్మిత పునర్నిర్మాణం మీద దృష్టి. అమెరికా స్థల 

నామ పరిశోధకులకు నవీన చరిత మీద దృష్టి. 

భారతీయ స్టలనామ వేత్తలు పై ఇద్దరి అనుభవాల అధ్యయనం ద్వారా 

అత్యంత (ప్రాచిన చర్మితగలిగిన భారతీయ సలనామాల పరిశీలనకొక సిర్లిషమైన 
థి Yn) ముడు 

(పణాళికను రూపొందించే (పయత్నాలిపుడు జరుగుతున్నాయి. 

1988 పారిస్లో, 1849 [బస్సెల్స్ జరిగిన అంతర్జాతీయ నామ విజాన 

సమావేశాలో *అంతరాతీయ నామ సంని సాఫనకు నిరయం జరిగింది. 
ళం జ థి ఇ (32) 

1950 సుండి Onoma, Bibliographical and information Bulletin 
అనే నామ విజ్ఞాన పష్మతికను ఈ సంస్థ నడుపుతూ ఉంది, 
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వె, వాలగంగారరరావుగారు *అనంతపూరు (గామనామాలు" అన్న అంశం సె 
యుల 

ర 

పర్యవేక్షణలో పరిళొధించి 1981 లొ 
a డా అం 

ర్ 

క గ స. డీ పొందినారు. కే. రాజేశ్వరి “మడాను పటణ సలనామాలు” 
© రు 

అన్న అంశంసె పరిక్ శోధకవ్యాసం న స్త మద్రాసు విశ్వవిద్యాలయానికి సమర్పించి 

ఎం,ఫిల్ డిగీ (1881) పొందినారు. బెస్, జయ్మపకాళ్ 1981 జనవరిలో 

చెంగల ల్పట్టు * పలా (గామనామాలు” (5 తాలూకాలు మాతం అన్న అంశంపై యు. 

ag) 

పహాచ్.డ. పటంకోనం మ్మదాసు విశ్వవిద్యాలయానికి సిడాంత వ్యాసం 
ట ధి 

సమర్ప్చించారు. "సె రెంటికి య్ దా. ఎస్, అక్కి రెడ్డిగారు. 
ర ల G 

ఆచార్య జి.ఎన్. రెడ్డిగారి పర ౧వేక్షణలో ట్రం ర్, కర్నూలు జిల్లాల 

1978.79 లో యు.జి.సి. ఆర్టిక సహాయంతో కెలుగుకాఖలో *కడవ 

లెట్ సర్వే జరిగింది. 1981 జూలై నుండి యు.జి.సి, ఆర్థిక 

“రాయలసీమ స్థలనామాల సర్వే బృహత్స్పథక ౦ మువ్వురు 

రికోధకులతో ప్రారంభమైంది. ఈపధకానికి [పథాన పరికోధకులు ఆచార్య 

బి.ఎన్. రెడ్డిగారు, పరిశోధకులు డా, కేతు విశ్వనాధరెడ్డి ఇప్పటికి శీ వేంకటేశ్వర 

విశ్వవిద్యాలయ తెలుగు అధ్యయన శాఖ రాయలసీమ జిల్లాల (గామనామ 

రికీలనకు పరిమితం చేసుకొన్న ఒక (పణాళికను చెప పట్టింది. ఈ దిశలో 

సాగుతున్న (పయత్నాలు ఫలించి కార్యరూపం పొందినపుడు తెలుగు (గామ 

నామాల పరిశోధన త్వరిత గతి ముందుకు సాగగలదని ఆశించవచ్చు, 

0.7 నెలూరు జిలాలో మార్పులు చేర్పులు : 
ae య 

నెల్లూరు జిల్లా ఆం(ధ్మ్యపదెళ్ దక్షిణాది జిల్లాలలో ఒకటి. ఈ జిల్లా ఉత్తర 

అకొంశం 18° 80° .16° మధ్యగాను తూర్పు రేఖాంశం 70° 5౨80) 15" 

మధ్యగాను వ్యాపించి ఉంది, 1970 లో ఇప్పటి (ప్రకాశం జిల్లాను ఏర్పాటు 

చేసిన తర్వాత ఈ జిల్లాకు ఉత రాన (ప్రకాశం జిల్లా, తూర్పున బంగాళాఖాతం, 
ళం దీ య 
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దక్షిణాన తమిళనాడు, చిత్తూరు జిల్లా; పడమట కర్నూలు, జిలా సరిహనులుగా 
అణాల ae) ౧ ౧ 

ఉన్నాయి. జిల్లా విస్వర్తం 18,058 చ.కి. మీటర్లు. ఇది నె శాల్యం 5త్యా 
ఇన్, చి దది a4) షః 

ఆం(ధపదెశ్ జిలాలలో 11 వ సానం ఆ(కమించింది. 1971 జనాభా లెక్కల 
త్ ఠా 

(పకారం 16,09,617 మండి జనాభాకల్లి రాష్ట్రంలో 11 వ సొనంలో వుంది. 
౧ దబ థి . 

జిల్లాలో 9 తాలూకాలున్నాయి. ఆవి: 1 ఉదయగిరి 2 కావరి 8 కోవూరు 

4 ఆత్మకూరు. ర్ రాపూరు 6 నెల్లూరు 7 సూళ్లూరుపేట. 8 గూడూరు 
రీ వెంకటగిరి. జిల్లా స్వరూపం: 1806 లో గుంటూరు జిల్లా ఏర్పడి నప్పడు నెల్లూరు 

ఉం లం య లం 

జిల్లా నుండి ఒంగోలు తాలూకాను విడదీసి గుంటూరు జిల్లాలో కలిపారు. 1910 

లో నెల్లూరు తాలూకా నుండి కోవూరు తాలూకొ సెన్నానది సరిహద్దుగా ఏర్పడింది. 

18608 వ సంవత్సరంలో వెంకటగిరి తాలూకాకు చెందిన పోలూరు విభాగం, 

మ దాసు జిల్లాకు చందిన. “బో ర్ తాలూకాలోని 49 (గామాలు, 1011 న 

సంవత్సరంలో చెంగల్పట్టు జిల్లా తిరువళ్లూరు తాలూకాలోని ఐదు(గామాలు, 

1921, “28 లో గూడూరు తాలూకాకు చెందిన 18 (గామాలు సూళ్లూరు పేట 

తాలూకాకు చేర్చబడినాయి. 184161 సంవత్సరాల మధ్య అనేక చిన్న చిన్న 

మార్పులు జరిగినాయి. 1870 లో ప్రకాశం జిల్లా ఏర్పాటు చేయుటకు ఈ జిల్లా 
య య? 

నుండి కనిగిరి పొదిలి దర్శి, కందుకూరు తాలూకాలను విడదీసి (పకాశం 
జిల్లాలో కలిపినారు. (పస్తుత వరిళోధనకు తీసుకొన్న జిలా పరిపాలనా (పమాణం 
౧ ఆవి లం శ 

(Administrative Unit) - 1878 వరకు జిల్లాలో ఉన్న పరిపాలనాభాగాల్ని 

ఈ పరిశోధనకు (పమాణంగా తీసుకోవడం జరిగింది. తాలూకాలు, రెవెన్యూ 

రెవెన్యూ గామాలు 11§6 మజరా (గామాలు 1561 

తాలూకాలు రచెనూ్యూ [గామాలు మజరా (గామాలు మయుత్తం (గ్రామాలు 

పెల్లూరు 120 97 497 

గూడూరు tz 161 818 

సూళ్లారు పేట 156 141 297 

వెంకటగిరి 215 40 25్రీ 

రాపూరు 114 110 224 

జఆర్నాకూరు {16 183 249 



తాలూకాలు రెవెన్యూ (గామాలు మజరా (గామాలు మొత్తం (గ్రామాలు 

ఉదయగిరి 120 159 279 

కావలి 83 219 802 

కోవూరు ఫ్రీ) 221 911 

జిల్లాలో లో మొత్తం (గాః1156 1561 2727 

1979.80 వ నందత్సరంలో కొత్తగా ఏర్పుడిన తాలూకాల కింద గల 

మూ క్ చ తాం జి "గ (గ్రామాల పట్టిక, (గాదు సంఖ్యా నంకేతాలు GE అక పోవడం వల్ల 

1978 & ముందున్న తాలూకాలు, ఏ తాలూకాలో గల (గ్రామాలు ఆ తాలూకా 

కిందనే తీనుకోవడం జ'గింది. చేరు రీత్యా ఒకకెనా పరిపాలనా పమాణం 

దృష్టా రెండు ఊర్లు అయిన వాటిని రెండు ఊర్లుగా తీసుకోవడం జరిగింది. 
ద భి aa) 

ఉదా : కనుపూరు (్ర[t 1), కనుహపూరు (BIt11) 

తూర్పు గూడూరు, పడనుర గూడూరు. రెండువేలకు సెగాఉన్న 
హరిజనవాడలను, ఐదు వందలకు పైగా ఉన్న వీధుల సే రను ఈ పరిశీలనలోకి 

తీసుకోలేదు, 

0.8 పరిమితీ.మూలాగారాలు : 

ఈ పరిశీలనలోని వివిధ మూలాధారాల (8047665) నుండి సేకరించిన 
ఊర్హ పేర్లను నం. వాటిలోని ధ్వని, పదనిర్మాణ స్వరూపాలను 
వర్ణనా నాత్మక పద్దతిలో వివరించడ మై సంపూర్ణంగా చార్మితక రూపాలు లభ్యం 

కాక పోవడం "వల్ల చారి తక వ అనుసరించలేదు. తులనాత్మక పద్దతిలో 
పరిశీలించడాని కనువైన స్థలనామ సామ్మగి తెలుగులో ఇప్పటికీ మృగ్యమే. 
నెల్లూరు జిల్లాకు సంబంధించి A Collection of the Inscriptions on 
copper plates and stones in the Nellore District (Alan Butter 
Worth, Venu Gopal Chetty. 1903) అనే శాసన్మగంథం ఉన్నా 
అందులో (గామనామ వివరాలు తెల్చేవి తక్కువ, ఉన్నంతలో నెల్లూరు జిల్లా 

(గామనామాలకు శాసనాధారాలు ఇవ్వబడినాయి. పరిపాలనా సంబంధమైన 

ఇబ్బందులవల్ల ఎఫిగఫి డిపార్టుమెంటు (మైసూరు లో ఉన్న అము(దిత 
శాసనాల్ని పరిశీలించే అవకాశం లభించక పోవడం వల్ల వర్ణనాత్మక పరిశీలనా 
పద్ధతే అనుసరించడమైంది. మెకంబీ శైఫి ఫియత్తు లలో ని నెల్లూరు జిల్లా 
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; నామనామాలకు సంబందించిన స్తానిక చరిత వివరాలను ఆమూల లా గం 

పరిశీలించి పదవ్వ్యుత్న త్రి విచారణలో విని యోగించుకోవడ మైంది. పదవ్యుత్చ త్తి 

వివాకణలో _పాళినరూపాలు ఆమనికరూపాల వివరణకు తోడ్సడినాయి. 

నెటూరు జిలా (గామనామాలకు సంబంధించిన నామాంతరాలు, భీన్నవర్ణ 
ag) (ag) 

(కమాలు (Spellings), పుట్టుపూర్వోత్తరాలు మొదలైనవాటిని సెకరించడానికి 

ఈశకీంది మూలాధారాలు ఉపయోగపడినాయి. 

1. Alphabetical List of Villages inthe Taluks and Districts 

of the Madras Presidency. (Madras, 1919, Reprints, 
1926, 1936) 

2. Firka-wise Listof Villages in Nellore District Genera} 

Administration, Election B Department, A.P. Hyderabad. 

wT ఆర 8, జమాబందీ (వో(గాం పట్టికలు (3) 

4. నెలారు జిలా వివిధ అసెంవీ నియోజక వరాల ఏకికృత ఓటర జాబితాల 
య ఉం ల గని! ఉం 

అనుబంధాలు, ముఖప తాలు 

124 ఉదయగిరి ఆసెంప్లీ నియోజకవర్గ ఏకీకృత ఓటర్ల జాబితా ముఖపతం, 
య a య 

1975. 

125 కావలి అసెందీ నిచూజకవః ఏకీకృత ఓటర జావీతా ముఖపతం, 
(a2) a య 

1975 

126 అల్ల్జూరు అసెంబ్లీ నియాజకవర్గ ఏకీకృత ఓటర్ల జాబితా ముఖపతం, 
ag) sa) a ౧m 

191 

127 కోపహారు అసెంబ్లీ ని; యోజక నర్గ ఏకీక్ర కృత ఓటర్ల జొవితా ముఖపత్రం, 

1975 (ఆజ్ఞాద, కోవూరు నియోజకవర్గాలు కోవూరు తాలూకాక 

చెందినది) 

128 ఆత్మకూరు ఆసెంబీ బృ నియోజకవర్గ ఏకీకృత ఓటర్ల జాబితా ముఖపతం, 

1975. 

129 పూరు ఆ సెంబ్లీ నియోజకవర్ష ఏకీకృత ఓటర్ల జొవిత్రా ముఖప(తం, 
yen 

180 నెల్లారు అపెంన్లీ నియోజకవర్గ ఏకీకృత ఓటర్ల జాబితా ముఖప్మతం, 
1915. 



131 సశ్వేపత్తె అ 
ae) 

1975, (నెల్లూరు, సర్వపల్లై ని చ్లూజిక వర్తాలు 

చెందినని ) 

132 గూడూరు అన ఏంబ్లీ సడ ాజక వర్ల ఏకీకృత ఓటర్ల 

1975. 

138 నూజ్హారుే పేట అసెంబ్లీ నియోజకవర 

1915. 

184 వెంకటగిరి అసెంబ్లీ న్ా జక వర్గ ఏ్క్తి కృత ఓటర్ల జాబితా ముఖపతం, 

1975 

జిల్లాలో మొత్తం నియోజక వ వర్షాలు _ 11 

(అ) తాలూకా సర్వెమ్యాప్పలు : 1 = 1 మైలు 

ఉదయగిరి ఆగష్టు, 1954; కావలి 

కోట్లూరు ఆగష్టు 1854; ఆత్మకూరు 

వప ఆగష్టు, 1951; నెల్లూరు 

ళూరుపేట ఆగష్టు, 1962; వెంకటగిరి 

(ఆ) జిల్లాకు సంబంధించిన టోపోషీట్లు 

ఇట్టి సంఖ్య సర్వే సంవత్సరం షీట్ల సంఖ్య 

57 M/4 1920 ~ 21 ర్ Nj! 

గ్? [1/2 చు. 0 ర్ N/T 

త N/8 1917 - 18 గ్ర్7 న్! 

(నెల్లూరు జిల్లాకు అన్ని షిట్లు లభ్యంకాల దు 

శాసనాలు 

E. | IV 1896 - 97 

E.1 VII 1939 

El XXVIII 1949 
Esl XXIX 1951 - 52, 

౫ ఏకీకృత కీటర్ జావితా ముఖప(తం, 
ఛి 

లీ 

ఆగష్టు, 1954; 

ఆగమ 1954; 
యట్ 

ఆగమ 1954; 
ఠి 

ఆగమ 1957. 
యు 

సర్వే సంవత్సరం 

1917 ~ 18 

1916 = 18 

1915 = 16 
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Inscriptions of Andhradzsa Vol. | & 11 (M. Rama Rac, 

Indian Antiduary V 1976 

Sti IV; yy,  Xlhb XVI 

JAHRS 111, Xl, Xi 

A Topographical List of the Iinseriptions of the Madras 

presideney 6011801866 tiil 1915 with notes and refe- 

rences. (0. Ranga charya) 

A Collection of the inscriptions on copper pilates and 

stones in the Neilore District. (Alan Butter worth ఈ 

Venugopal Chetty, 1903) 

WIS Os సనా స ర కం 
వూ 

(అ) నెబ్లారు (గామనామ రూపాలు లభ్యమైన మెకంజీ శెఫియరులు : 

LR.No. మెకిం L.R, No. మెకం 

న్ 81 42 850 

12 13} 46 Ol 

[0 1 48 న్ర్ రీ 

t7 fీ295 59 558 

సెగ Dl 

లో ఉమా నో Pal 

(ఆ) ల య య్ రస చర్మితలు అభ్య 
చు ద్ లం 

LR. No. ft మరల 3149 

ఇందులో చెరూరు డలాలో చరిన నుహిమలూరి కెఫియతు 
ae) ae) ర Re) 

త్త ఖే ఇ శాఫార్ గ ప అభ కా 
గా అయో 

«4 73 53 కొట కసియలు 
Qn అణ 

(ఇ) బజంకదటిగడి శ్రియలు క “'వెలుగొట్వారి వంశావళి” అను పేర 

18919 Foster Press లో ము దిత మైనట్టి మెకంజీ సంచయంలోనిది, 

District Manual and 6226116915 : 

Mannual of the Nellore Cistrict in the Presidency of 
Madras. (John A:C. Boswell, 1873) 
Gazetteer ef the Nellore District, 1938. 
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Andhra Pradesh District Gazetteers ‘Nellore District’ 

1977. District Census Hand Eook, 1971. 

Census of India Vol. 11 Part VII-B (7) A.P. (1961), 

-Fairs and Festivals of the Nellore District 

Mannual of the Administraticn of the Madras Presi- 

dency Vol. 11. Glossary {Madras, 1893) 

సాహిత్య ఆధారాలు : జక్కన = వ్మికమార్క చరిత. 

ఢారాల నుండి ps అకారాది (క్రమాలలో నమ్మగ (గామనామ పట్టిక 

నామాలను సేకరించడంతోనూ, అకారాది (క్రమంలో (గామనాను పట్టికను 

తయారు చెయ్యడంలోనూ అనేక సమస్యల్ని ఎదుర్కోవలసి వచ్చింది. 

ఈ జిల్లాలకు సంబంధించి (గామనామాలు సన్నుగంగా ఉన్న పట్టిక 

ఒక్క_టిగూడా లేదు. కొన్ని ఇంగ్లీషులో, కొన్ని తెలుగులో, మరికొన్ని 

తెలుగు ఇంగ్లీ షుల్లో అభించినాయి. శిథిలావస్థలో ఉన్న ౫ స్తకాలలో చేతిరాతతో 

ఉన్న క పెర్లను తెలుగులో రాసుకోవడంలో ఇబ్బందులు పడవలసి వచ్చింది. 

య పరిస్టితి తిలో కొన్ని అర్ధంగాక వదిలి వేయడం జరిగింది. తెలుగు, 

ని నామాలకు వర్ల్షక్రమం (506111౧8) లో ఖేదం 
కన్పిస్తుంది. ఉదా: డక్కిలి దక్కిలి ఒక *0౩kkI!|* అని ఇంగ్లీషులో ఉన్న 

Gy 

es 

8 ౧0౮ వం శ ర డ్ UX లే రి గ్ జ 

ఒక. రూపానికి రెండు రూపాంతరాలు కన్చినాయి. ఇంగ్లీషులో (హాస్వ 

దీరాది ఉచ్చారణ & దాల్ని తెలిపే లేఖన చిహ్నాలు లేకపోవడం కూడా తెలుగులో 
చు 

రాసుకొనటస్పడు ఒకదానికి బదులు ఇంకొకటి రాసుకొన (పమాదముంది 

క్ర 

తాలూకా ఆఫీసులో ఎన్నికల గుమాసా దగర లభించే అసెంనీ నియూజక వరాల 
యం ee] "ఓ a 

పగ ఏ3కృత ఓటర్ల జావితాల అనుబంధాలు ముఖస్మతాలలో "2వనూ 



ia 
wr 4 

నుజరాగామాలు అన్నీ తెలుగులో లగిసాయి. ఇవి ఎన్నికల నిమితం ఆయా 
poor. | లా 

అవకారులు తొందవలొద్సీ అవసరం కొదీ తయారు చేసినవి కావడంవల లేఖన 
చి ఇ aa 

(పమాదాలు కొల్లలుగా కన్చినాయి. చు[డణా సమయంలో (పూపులను దిద 
a) అవాలి en 

కుండా గాలికి వదిలినటు కన్పిస్తుంది. ఈ వళికలలొ కనిపించ ఒక సుగుణం 
గి ళు 

వ్యవహారానికి చాలా దగరొగా ఉన్న చారాలు కనిసిరదతరు సక అక ల్లాలోని 
"మ! 

తాలూకా ఆఫీసులో “A రిజిషరు, గణాంక శాఖలో (గానునామ పటికలను 
ఇట. థి 

ఒక పదతిలో రూపొందించినటు కన్పించదు, అసలు కొన్ని తొాలూకౌ కార్యా 
ap) 

౬ 

అయాలొ పటిక మృగ్యం. [గామనామ పటికలకు సంబంధించి అడిగితే వారు 
ఉం (ou 

ఇచ్చేది ముఖష తాలు లేదా Nellore District Census Hand Book, 1971. 

కాబటి రెవెన్యూ మజరా (గామాల్ని నిక్రయించడంలో ఏకీకృత ఓటర్ల జాబితా 
యి ౧ ౨౯ 

ప్మతాలు, జమాబందీ హోగాం జై ౮x లు (ప్రమాణంగా తీనుకోవడం 

జరిగింది, వీటిని [ప్రమాణంగా తీసుకొని శెచెన్యూ మజరా (గ్రామాలు గుర్తించడం 
(పయాసతో కూడిన పని. ఎందుకంపే ముఖప(తాల్లొ ని మజరా (గామాల 

కింద ఉంచే కొన్ని (గామాలు రదెన్యూ (గామాలుగా ఉన్నాయి. అప్పడు 

[ప్రధాన మజరా an సంకేతంలో ఇబుంది. అందుకే అనుబంధం 1లో 

అన్ని రికార్డులలో నూ కనపడని కొని (గామనామాలు (28) ఇవ్వడం 

జరిగింది, చెరూరి ఎలాకు సంబంధించి తాలూకా A రిజిషరు, సమితి పటికలు 
ag; భాం (అగో చ9, 

జో PM ఇ శ జ న్స్ 3 సమ( గంగా ఈగిరచినహము శః ఇబ్బంది తొలుగుతుండి, తాలూకా ఆఖనుటొ 
య 

షష” జో అ? పు ళ్ అథి (గ్రామినాను పటికలకు సందిందించిన వివరాలు చెప్పడంకం పె 'శెభిదు) అని 
(ola 

m7 4 0 ఎక్కవ, డున నూతన పరిపాలనావనరాల కనుగుణంగా ఈ పటిక న్ 
లు 

ఆద ~ ల్ు నానా a) ది 1; శల్య గె అస ష్ష్ లను సమ్మగంగా, శాత్రయంగా, శ్రద్దగా ఇప్పటికి రూపొందించక పోవడం 

వలన ఈ రకం జవాబులను ఎవరి నా ఎదురోవలసి వన న్నది, 
క్. యం ౮ అలి 

సము గ్ ఫి నం న అ మ అప కక ఇ న స్ సరయు యర నీ ఫ్ న x 5 Ed ఇగ (గాదునామ పట్టికను తయారు ఉయ్యడం౦లొ జదురయ్య సమన్యులు : oa 
గ 

1000 వ పకక (పాంతంనుండి ఈ దీలాలోని కొన్ని కొన్ని 
య 

(wa తాలూకాలు విదదీసి చేరే జిల్లాలకు కలుపుతూ వచ్చారు. _ 1970 వ సంవత్సరం 
(ప్రకాశం చెల్లా ఎరాా.టుకు ఈ జిల్లానుండి కనిగిరి, పొదిలి, దర్శి, కందుకూరు 
తొలూకాలను వివదీసినాప్, అప్పుడు శ జిల్లాకు సంబంధించిన మిగతా 
తారూకాలనుండి ఎమైనా (గామాలను విడదీశారా అన్న (ప్రశ్నకు ఆధారాలు 
య. Se జిల్లా ఎర్పాటు వేనిన తర్వాత తు జిల్లాలోని తాలూకాలు 
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ర 

ఒక (గామానికి ఒక పట్టికలో ఒకపేరు, మ! పట్టికలో మరో పేరు 
యు 

కన్పించడం వల ఈ రెండు పేరు రెండు (పత్యేక (గామాలకు చేరుగా గు రించే 
ne) ap) ae) pant.) 

(పమాదముంది. ఉదా : తూర్చుపూంగ్ష(రామసాగర మనకున్న ఆధారాలన్నీ బాగా 

పరిశీలించిన మీదట ఇవి ఒకదాని కొకటి మారు పేర్లు (ఉరఫ్ ) అని తెలియును. ఈ 

సమన్యల నివారకోకు క్షేతపరిజ్రానం,. జిల్లా భౌగోళిక స్వరూప స్వభావాల 
చ య ॥ 

అధ్యయనం అవసరం. (గామనామాలను (సమా బికరించడంలో. ఆనేక సమస్యలు 

ఎదురై నాయి. (గాంధిక రూప వ్యవహారరూ పాల్తో ఏది (సమాణంగా (గహించాలి 
(అకా a) 

gh EN 

టే 

అన్న(పశ్న కలుగుతుంది. (ప్రమాణ (గామనామ నిరయంటో (గాంధిక చార్మితక 
నూ [2] . 

రూపానికి దగరగా ఉన్న వ్యవహార రూపాన్ని (వధాన ఆరౌపంగా 
* (oe 

అన చ అ 4 న్ : శ కోకా అరు గార తీసుకోవడమైంది. ఒక (గామనామానికి భిన్న వర్త క్రనా లున్నపుడు ఎక్కువ 

ఆధారాలు ఏ (క్రమంలో లభిసాయో దాన్నె (పధానరూపంగా, మిగతావి 

రూపాంతరాలుగా తీసుకోవడమైంది. _ద్వితీయావయవాల్లో పర్యాయరూపాలను 
(పధానరూపంలాంటి రూపాల్ని మరికొన్నింటిని పరిశీలించి నిర్ణయించడ మైంది. 

0.10 నిఘంటునిర్మాణ సమన్యలు (| ఒం 

అకారాది నిఘంటు నిర్మాణానికి సంబంధించి రెండువూటలు చెప్పాలి, 

ఇ, ఈ, ఎ, ఏ లతో మొదలైన రూపాలకు “యి కారం, ఉడి ఒ.ఓ లతో 

మొదలైన రూపాలకు “వి కారం ఉచ్చారజలో ముందు కలియడం వల్ల అదే 

విధమైన లేఖనరూపాలు చాలావరకు తెలుగు రికార్డులలో _ కన్పిస్తున్నాయి. 
అయితే నిఘంటు నిర్యాణ సౌలభ్యంకోసం అశాద రూసాలను (గదాంచడం 

జరిగింది. ఉదా: యాతలూరు . ఏతలూరు వుద్దిమిట్ల ఆ ఉద్దిమిట్ట 
ని. 

వోగూరు _ ఓగూరు. (గామనాను (పధమావయవాల్ని నామాన్యార్లం దృష్టిలో 
రు వ 

ఉంచుకొని సూచించాలా లేదా నాంస్కృతికార్థం దృష్టిలో ఉంచుకొని సూచించాలా 
న అది అల్ల అజా అగు కె ౯ అభావ. అద ఆన్న సందహం కలుగుతుంది. నెమళ్ల పూడి, నెమళ్ల దిన్నె; మరి. పల్లె. మరి. 

గుంట మొ ఇటువంటి చోట్ల (నెమలి-లు-అ) అనే (పథధమావయవం జంతు 

సూచకంగా, మరి _ అనే (పధమావయనం వృక్షసూచకం౦గా యివ్యడమెంధి, 
మ 

పురం, పల్లె పూడి,కంర్యడిగ అనే (గామనామ ద్వితీయావయవాలు జనపదనూచకాలు, 
గుట్ట, మిట, దిన్నె, బయలు, గడ అనేవి నె సరికనూచకాలు. కాని ఈ నె సరిక, 

G లు G Cae fh Gan (0 

సూచకాలు జనపద సూచకాలు కూడాను, పల్లె అనేది మైదానాల్లోను, తీక(పౌంతా 
a) d= ళం 



బటి 
రి 

చా 

పదాల విభజనను 

౩న రెండు మూడు ర 

14 

ళ్ కాౌలుగా ఉం కా 
నీ తుంటాయి 0 ఈ 

వ్ a అ వ్ 

ఆల అటు య టీల 
అధ ఇమ 

లెం, 

త్రి 
అలలతో 

యు 

ప్పడు ౩ 

వ్యుత్చ 

బడింది. 

(on) 

చారి తక శాసన రూపాలను ఆ (గామం 

ే 

6 

డ్ 

బటి గూడా 

వటో "కీప భాష ఓ కపదం 

దించిన అ 

కరిగిన 

య 

అ 

0 

నన 

ఆల 

అజా 

రు హో 
PNR) 

శా 
Sore) 

అకారాది నీఘీంటువపు 

ae 

డం జరిగింది. 

rare 

వివరణను 

రడిపాలెం, ఎరుక్ లరెడి.పా 

భిన్న 

రూపంగా గురించి 

సం 

న్వ్ 
నికి (4) గు 

బు 
oy 

లు 

శక 
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జ 

భాషానిర్నాణ స్వరూపాన్ని తెలుసుకోవడానికి ఆ భాషలోని స సంజ్ఞానామాలకు 

సందింధించిన వ సమాప్నాం పరిశీలన ఉపయోగపడుతుంది. కాని నెలూరు 
య 

జిలా [గామనామాలో వర సమాహ్నాయ పరిశీలనకు సంబంధించిన విశేషాలు 
ag) ae) వం 

మ్ be ల్ కాడి 

లేనందున ఆ పరిశీలనను వదిలివయడమైండి. భాషా పరిశీలనకు సంబంధించిన 

ఈ విభాగంలో మూడు అధ్యాయాలున్నాయి 

ఆవి వరుసగా : 1. సంధిపరిశీలన 2. నిర్మాజపరిశీలన 8, అరపరిశీలన 
థా 

1, సందిపరిశీలన : ఇందులో నెల్లూరు (గామనామాలకు సంబంధించిన 

వివిధ సంధికార్యాలు వివరింపబడినాయి .ఈ సంధికార్యాలలో టుగాగమ, కుగాగ 

ములవల్ల కొంత విలక్షణత కన్పిస్సు ంది. దీనికి (గామనా నామాల చ చార్మితక స్తితి 

కారణం, సంధిలో ద్విత్వత, లోప దీర్డత, నాదత కూడా కన్పిస్తాయి. 

2. నిర్యాణపరిశీలన : eae దృష్ట్యా నెల్లూరు (గామనామాలను వర్తీ కరించి 
చి తాల్లో ప్రదర్శించడమైంది. నెల్లూరు (గామనామ శ్రాభా 

అచ నామ బంధాల్లో కారకశెష తక్కువ అని; చెప్పవచ్చు. 
జన్! ne 

జ 

కీ. అకపరికీలన : |గామనామహాల కద్సృషాం నర్ వ రా room ను వృదృష్ణ్య నః కరిం చడం జరిగింది. 

కుటుంబ, న సగానికి పెగ్గా 
నూ 

నామాల క౦0 పె సంబంభార్థక నామా కాలు ఎక్కు మః 
శ ఆధాంయంలో ఎరానమైిన మరొక అంశం (గామనామలోక నీరుకు లు, (2M 

అణా 

'రెండవవిభాగం : [గామనామాలు  సాదూబిక పరిశీలన : 

4. నస శ me Pr re రాష అగిర్ని గి / సర్షిక రకు : విక al Soro రిశిలన దాంరా ఈ జిలా 

నైసర్గిక న్వహషం కెబన సమతల "వె భ్ ర శైరూష లును ంది, సమతల మెడానం ఎక్కువ, గుట్టలు, 

—_ 

ఆ 

(పాంతం గూడా తక్కు ఎవని తెలుస్తు ౦ది. గనుల (ప్రాధాన్యమున్నట్లు గనులే ప క్రో 
* ఇ 1 of జ 

అల్ల ఎరుడిన ౮గ్రామనామూా ల చ్వారా తెలునుంది. నె వ్రైసర్షిక సూచకాలకు శ 8 ప 

త. నా 
వ్ మిట్టలు తక్కు న్ తెలుస్తుంది. జలాధారాలు తకు*_వని తెలుస్తు sag అటనీ 

# 
“డనీ కు 

టం జరిగింది, 



మత సావరాలుగల (గాహాలు తక్కువ. వ్య క్తనామ సూచకాలొ హ్ క : 
వ జన sie య 

పురుషాధికగ్గం ఎకు-చని తెలుసుంది, హిందూమత (పభావం (గామనామాల్లి 
అ అ అంటి 2) 

కనిపిసుంది. కులు గణ సూచక (గామనామాల పట్టికలు ఇన్వడ మైంది. 

6. చార్మితక విశేషాలు : ఈ పరిశీలన వల్లి "వెంకటగిరి జమీందార్ల పేర్లతో 

a ష్ అభలు దట అద వ కీ 
ఏర్పడిన (గానునామాలు కొన్ని కన్పినాయి. (పథాన వు పట్టణాల పర్ల త్" 

నిలిచిన [గామనామాలు కొన్ని కన్చిసాయి. తపస్ ఒద్దు రః ఆధ్యాయంలో 

ఇవఃడం జరిగింది. 

లా 
(0 
అ లో కూ 

శే గ్ర 2 ర్న లు Gn యావయవ నిఘంటువు = ఆవృత్తి పట్టిక ఇవ్వడ మైంది. 

ఈ సిద్దాంత వ్యాసంలో అస్పష్టాలై న (గామనామాలు 42, వీటిలో 

అవయవ విభజన సాధ్యం కానివి కొన్ని, (ప్రథమా లేదా ద్వితీయావయవాల అర్థ 

నిరయం కిషమెనవి కొన్ని. భాషా సామాజిక దృషితో తెలుగు సలనాను 
౯3 ॥ రొాలురాా 2 (థా 

పరికొధన సమ్మ గంగా జరిగినపుడు బహుళా వ్యుత్పత్తికశం చాలా తగవచ్చు. 
అవి గరి (a 

సానికి చివర మూడు అనుబంథధాలున్నాయి, సిద్దాంత య్స్టి 

1. అని రికార్డులలో లభ్యంకాని 28 (గామనామాలు 

కి సంబంధించిన ఒక జానసద గేయం 

లీ, నిఘంటువులో వాడిన కోడ్ సంఖ్యలున్న నెల్లూరు జిల్లా తాలూకాల 
య ఛం 





1 

గామనామాలు - భాషాపరిశిలన 

ఆలా 

1 సంధి పరిశీలన 

_(Morpho ౧౧౦౧6౧౧105) 

నెల్లూరు జిల్లా (గామనామాల్లో కన్పించే కొన్ని సంధీకార్యాలు ఇతర 

సామాన్య పదాల్లో జరిగే సంధి కార్యాలతో పోల్చి చూచినపుడు కొన్ని 
సందర్భాల్లో కొంత విలక్షణంగా కన్పిస్తాయి. ఈ విలక్షణానికి కారణం (పధో 

నంగా పూర్ణ (గామనామరూపాలు నేటికీ వ్యవహారంలో ఉండటం. టుగాగమ, 

కుగాగమ, పుగాగమ రూపాలను ఇందుకు ఉదాహరణంగా తీసుకోవచ్చు. వీటిని 
వివరించటానికి, సూ|తీకరించటానికి ఆధారాలు మృగ్యం, (గామనామాల్లో జరిగే 

సంధి కార్యాలు చాలావరకు చె కల్చికం. 

ఈ అధ్యాయంలో (గ్రామనావాల్లోని సంధి స్వరూప నిరూపణకు ఉచ్చరిత 

రూపాలు కాకుండా (పామాణికాలైన (పథాన ఆరోపాలే (గహించడం జరిగింది. 

అస్పష్టనామబంధాల్లోని సంధిస్యరూపాన్ని వివరించలేదు. కారణం వాటి 

చార్మితక రూపాలు చాలవరకు తెలియకపోవడం, తెలిసినా పదాంశ విభజన 

సందేహాస్పదం. 

ఉదా॥ చాగణం, గువ్వాడి, తూమాయ, కొమరిక, దొంతాలి, మెలాంగం, 

జయంప్ప, కుందాం మొదలగు వాటిలో జరిగిన సంది స్వరూపాన్ని 

వివరించడం కష్టం, 
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జ at అల్ల ఎ అట దీ చ్ ల shit Il కంరత క కోవ్యకాషలో కాగా? (గ్రామనామాల్ల్' కూడ పరరూప 
గ్య స్ు త లు ఇని 
Fl ht tpt పంటల rahe he ins 

yp.) 

ఆ_.అఐఅ ఉదా: అకం (అక్క అం) : అక్కంపేట 

అయ్యన (అయ్య _, అన) : § అయ్యనపల్లె 

ఎల్లయ (ఎల్ల _ అయ) : ఎల్ల యపాొలెం 

వ్యరప (ఏ ర అప) : ఎరషగుంట 

ఆ__అూఆ ఉదా: అక్కమా౦వా(అక్కమ క్రై అంబా : అక్కమాంబాప్పరం 

తిమ్మమాంబా (శిమ్మమ + అంజా) ; తిమ్మమాంబాపురం 

గమాండాౌ (నాగమ = అంబా) : నాగమాంబాప్పరం 

వెంగమాండా (వెంగమ | అంబా) ఏ; చెంగమా౦బాప్పరం 

ల 

అఆ. ఉదా! మిట్ట, ఆత్యకూరు : మిట్టాత్మకూరు 

కదాంశాలకు అమ్మ ౧ అం; అన్న ఇ అన; అయ్య 0౧ 

అయ; అక్ర అప రూపాలు పరమైనప్పుడు పరరూప సంధి నిత్యం. అంబా 

షః { { ఫైన్ fs [ని 
గ్ ర్ట (te శ ఖ్ రాచ్చుకు దీర్హం ఆదేశమవుతుంది. 

ఆ__ఇవాష ఉదా: పందిలి (పంబ _[. ఇలి) 

అకద. ఊదా! కొండూరు (కొండ __ ఊరు 

తుమ్మూరు (తుమ్మ _, ఊరు), 

కానూరు (కాన _ ఊరు 

ఆ_..ఏపువ కడా: కొమ్మనేటూడ (కొమ్మన __ ఏటూరు). 

ఇ--అకాఎ ఉదా: ర. ఆది-- అప్పు ఆడె దెప్పపాలఠెం [ఈ రూపాంటో 

సంధిగత౦గా వచ్చిన ఎ ue కొంత వివృతం] 

ఇ ఆరాఆ కదా: మద్దాలి (మద్ది అలి 

ఇ. డిినాజ ఉదా: ఏప్తూరు (ఎపి ఊరు 
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ఇ-(ఏ వా ఐ ఉదా: పాడేరు (పాడి [ ఏరు 

సె డేరు (పైడి ఏరు 

పూచేరు (పూడి _. ఎరు 

వావిలేరు (వావిలి _.ఏర్ఫు 

ఉ__ డఊోరాఊ ఉదా: ఆరూరు (ఆరు ఊరు 

ఏరూరు (ఎరు ఊరు) 

టుగాగమం : ఉదా: ఉప్పుటూరు, (క్రాకుటూరు, నేలటూరు, నెల్లటూరు, 
ఉప్పుటేరు మొదలగునవి. 

కుగాగమం : కొన్ని (గామనామాల్లో క్వాచిత్మంగా కుగాగమం వస్తుంది, 

ఉదా: . ఊటుకూరు, ఆత్మకూరు, ముత్తుకూరు, ఇందుకూరు మొదలగునవి. 

“స్ట ఆదేశం : ఈ (కింది (గామనామాల్లో మువర్ణానికి “పు ఆదేశంగా 

కన్సిసు ౦ది. ఉదా: అ(గహారపుపల్లె (అ(గహారము, పన్లు 

కనుపూరు (కనుము, ఊరు) 

1.8 హల్పంధి : నెల్లూరు జిల్లా (గామనావాల్లో అన్యదేశ్యాలైన హాలంత 

పదాంశాలు కొన్ని ఉన్నాయి. వాటికి అజాది పదాంశం పరమైనపుడు అవ్య= 

వహితోచ్చారణ ఉంటుంది, 

ఉదా: అక్బరాబాదు (అక్బర్ _ ఆబాదు మదరాబాదు (మదర్ _ ఆదాదుు 

అజంతాలైన తేలుగు పదాంశాలకు హలాది రూపాలు పర మైనపుడు పూర్య 

పదాంశంలోని చివరి అచ్చు లోపించి పూర్ణరూపం హలంత మవుతుంది. 

కాబట్టి పూర్వరూపంలోని చివరి హల్లుకు పరరూపంలోని మొదటి హల్లుకు 
సంహిత as ర్చడి హల్సంధి జరుగుతుంది. 

డ_లూడ్డ ఉదా: వెలిగండ్ర (గండి అ) 

తూర్ప్చుపూండ్ల (వూండి_ల్ఫు 

బండ్లపల్లె (బండి__ల్ఫు 

అ గండ్ర పెడు (గండి (లు 



డ._!.లరాక్చ ఉదా: తాళ్టసర్లై (తాడి[_ల్ఫు 
3 క 

సకామిళ దొర్ఫు (మౌమిడీ - లు 

కళ పా జాం క్ మా HI డు (సూ రడు __ లు) 

ప__పరాప్ప ఉదా: తిక్కవరప్పాడు (తిక్కవరప్ప-[ పాడు 

చెన్నవరప్పాడు (చెన్నవరప్ప పాడు 

ర--లకాక్ష ఉదా: ఏగర్హపాలెం. (ఏగరి లు 

ఇస్మ_దామెర్ష (దామెర __ లు 

ర4లకాళ్ల ఉదా: గోళ్లవారిపాలెం (గోరు లు 

ల_£ల౫క్ష ఉడా: నెమళ్ల పూడి (నెమలి __ లు 
శ అద జ we) gine దిన్నె (నెమలి __ల్ఫు 

కేళ్ళకురుకండిగ (శేలు_లు) 

ప + లూబట్ల ఉడా: భట్టదిన్నె (భట్టు -- దిన్న) 

తాటిచెట్లపారెం (తాటిచెట్టు లు 

ద్ర లాగ ఉదా! దొడ్తకట్టువ (దొడ్డ లు 

రెడ్డదిన్నె (కడ (లు 

tr ఉదా: మర్ష్యపల్లై (మరి, లు 

ండ ర ౫ ౦(డ ఉదా; కొం(డాజుపల్లె (కొండ __ రాజు) 

కొండ్రాయగారిపాలెం (కొండ రాయ 
౦డ £ లకూ 9డ్డ ఉదా: వాండ్ల (వాండు__ లు) ఒరుగువాండ్లపల్లె, పిడూరు 

వాండమెన్, గోరువాండపలె 
MO ౧౧ mM 

గుండ్ల సమ్ముచం (గుండు __ లు 

1.4 లోపదీాశ(060గ౧90౧9810౧/ lengthening) : ఈ లోదదీరత 
han ఖ్ రా - అయ్య అనె పడాంశానికే పరిమితం. అయ్య పరమైనపుడు తత్పరాక్షరంలో 

డఆాస్వాచ్చు ఉంతే ద్విత్వలోపం. పూర్వాచ్చుకు దీర్ణతా చెకల్సికం, 

ఉడా: సీలాయపావైం (నీల. అయ్య _ పాలెం) 
తిమ్మాయగుంట (తిమ్మ 1 అయ్య గుంట) 
కొండాయగుంట (కొండ--అయ్య+-గుంట) 

కొందాయపాచెం (కొండ + అయ్య+పాఠెం) 
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రూపాల్లో చాలావాటికి తిమ్మయ్యగుంట, క్ కొండయ్యగుంట, కొండయ్య 

పాం షు sa వ్యవహారంలో వున్నాయి. 

పరాక్షరంలో దీర్తాచ్చు ఉన్నప్పడు అద్విరు కృత వై కల్చికం. ఈ (కింది 

రూపంలో పదగతమైన ద్విత్వ ఉకారలోపం తత్పూర్వాచ్చుకు దీర తా (aa i క యి 
కల్గుతుంది. . ఉదా: పూలతొట (పువ్వుల+-తొటు 

1.5 _ ద్విత్వలోపం (Loss of geminination) : _ అక్క; = అన్న; 

= అప్ప; _ అమ్మ పదాంశాలు గల (గామనామాల్లో ద్విత్వలోపం వెకల్చికం. 

- అమ్మ ఉన్న రూపాల్లో ద్విత్యలోపం, అజ్లోప ౦ జరుగుతాయి. 

ఉదా: _ అక్క : లక్మక కండిగ (లక్ష్క్మీ+-అక) లక్ష్ముక్క కం(డిగ 

= అన్న : అయ్యనపల్లె తిమ్మనగుంట 

చినన్న పేట (చిన+- అన్న) 

_ అప్ప : _ సూరప అగ్రహారం (సూర అప్ప) 
చెన్నప్పగారి పాలెం 

_ అమ్మ : అక్కంపేట (అక్క+- అం) అన్నం పల్లె అన్నం౦బాక 

1.6 పదమధ్యాజ్లాపం వ కాల్వశ్వకాలన. ఉయ్యాలకాల్వ 
దొర్వు = దొరువు. వావిళ్ల దొర్వు మామిళ్ల దొర్వు 

1.7 అక్షర్ లోపం (loss of Syllabley: ఈ (కింది (గామ నామాల్లో 

పరరూపంలోని (పధమాతరానికి లోపం కన్పిస్తుంది. 

చే మర్తి (చేమ పర్తి) బో గోలు (బోగ--దోలు) 

1.8 ద్విత్వసిద్ది : కొన్ని అన్యదేశ్యాల పదాడిలో (హన్వాక్షరం ఉండి 

పరాక్షరాల్లో దీ మున్నపుడు రెండవ అక్షరంలోని హల్లుకు ద్విత్వం వస్తుంది, 
ఉదా ఉను త్తే 0. ఉమా స 

షయ హిం, హుస్పేన్ 

1.8 _నాదత (Voicing): పదమధ్యంలో పదాంశావధిపరంగా ఉన్న శ్వాస 
హల్లులకు నాదత చె కల్చికం, 

ఉదా: నల్ల గొండ (నల్ల --కొండ) వరిగొండ (వరి-కొండ) 
చాకలకొండ (చాకల--కొండ) పల్ల కొండ (పల్ల -[కెండ) 

సెనుబల్లె (పెను పల్లె) నిడుగు ర్తి (నిడు-[కు ర్తి) 
అనేగొట్టం (ఆనే+కొట్లం) 
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10 sue (Metathesis) : 

ఉదాః దునకూరు | మేకనూరు, పరమటిపాలెం (వడమటిపాలెం) 

ఉదా; ఎములపాలం (ఎనమల) 

సంవ సట (నరస) సూరపు ఆగహారం (సూరప) 

అ) హాలుర సమీకరణం : 

ఉదా: త+-పవపప్ప : కొప్పోలువారిపాలెం (కొత్త (పోలు 

ర+గూాగ్గ, దుగ్గుంట (దుర్గ--గుంట) 

లన ౫ ల్ల ఆ రావులకొల్లు (రావుల--కొలను) 

వీరనకొల్లు (వీరన--కొలను) 

శి నిర్మాణ పరిశీలన (57౧12౫) 
గ నెల్లూరుజిల్లా అకారాది (గామనామ నిఘంటువులో ఇచ్చిన 272? 

! గామనామాలను నిర్మాణ దృష్ట్యా కొన్ని. ముఖ్య రకాలుగా విభజింపనచ్చు. 

ఈ అధ్యాయంలో [గామనామాలి ల్లోని వివిధావయవాల (CONstituents) విశ్లేషణ, 
త్రి ww wt ఈ పరస్వర సంబంధాన్ని చర్చిస్తూ (గామనామ నిర్మాణాన్ని కొన్ని శాఖా 

చ్నిశాల (Tree diagrams) ద్యారా (వదర్శించడ మెంది. 
ర 

గ్ 

fi 

wD DE సర దృష్ష్యా నెల్లూరు (గ్రామనామాలు (పధానంగా రెండు 
రకాలు, అవి 1. అసమ మసాల (SiIMplexes) 

2. సమసాలు లేక నామబంగాలు (Noun phrases) 

2.2 అపసమసాలు : అసమసాలెన (గ్రామనామాలు ఎ కెక స్వతం(త ! జో! జమ మై యా 

పదాంశ రూపాలు (Free forms) 

0, ఖ పూడి, కట్టుదిడీ ఇవి కొన్ని సమసా 

నామాల్లో ద్వితీయావయవా లు (Second తు. 
ప. 

కౌత్త, కుప్పం, గమండ్ల, పాలెం, ఇప్ప, పూడి, 
ఫ్వానప్ప నారాయణ, కట్టుబడి. గ్ 



24 

(ఆ) ఇరకం గూండ్తు "పేటి 

ఓజిలి చుట్టి బూదనం 

కం(డిగ (ఆరో చెమడ్తి . ఊఉహ్మ్మేశ్వరం 

కందలి జయంస్ప మెట్టు 

కాండ "చెక్కా మొరం 

కావలి (ఆరో) తడ మోమిడి 

కుందాం తోప్ప రేజాల 
కుదిరి దుండిగం వాక్యం 

కొట్టాల (4ఆరో) పంజాం వాగర్త 

కొమ్మి సం([డంగం (2ఆరో) సంగం 

కొరడి __ పండంగి - న్ముబమణ్యం 

ఇవి (42) కేవల సంజ్ఞావాచకాలు. ఇరకం=. కోలసూచి; ఓబిలి- కుటుంబ 

నామసూచి; కందలి - వృక్షసూచ్వి కాండ - వృక్షసూచి; (బహ్మేశ్వరం, 

సుబమణ్యం-దేనతాసూచి. 

ద్వితీయాది విభక్ర్త్యంగ (0911046 forms) రూపాలను కూడా అసమస్తా 
ల్లోనే చేర్చవచ్చు. ఇవి సంబంధార్లక బోధకాలు. 
ఉరి థి 

ఉడా: వావిశ, గూండు, చుటి 
se) ౧M యట్ 

2.8 నామబంధాలు : ఇవి రెండు లేదా రెంటికి మించిన పదాంళాలతో 

కూడిన సమస్త రూపాలైన (గామనామాలు. వీటిని రెండు రకాలుగా 
వర్గీకరించవచ్చు. 1. అస్పష్ట నామబంధాలు 2, స్పష్టనామబంధాలు 

2.4 అస్పష్టనామబంధాలు : వ్యుత్పత్తి నిర్ణయానికి లొంగని (గ్రామ 

నామాలను అస్పష్షనామబంధాలుగా పేర్కొనవచ్చు. ఈ "గామనామాలోని 
లు య 

(పధమావయవానికి కానీ, ద్వితీయావయవానికి కానీ, రెంటికి కానీ వ్యుత్పత్తి 
నిరయించడం సంకి షం. | 

(3) ళం రు 

ఉదా: అండ. గుండాల; చే జర; మదాలి (మద్ది. ఆలి ఈద, గాలి; 
ఉం యు య 

బూదనం, తూహాయ, వెల్ల టి మొదలగునవి, 

ఇవి నిర్యాణ సంబంధమైన అస్పష్ట నామబంధాలు కావు. వ్యుత్పత్తి 
సంబంధమైనవి, _. నెల్లూరు (గామనామాల్లో ఈ- రక్షం 42 వరకు ఉన్నాయి, 
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సంబందం, 

య 
టబ చు 

1. సంబంధారక నామబంభాలు 
థు 

క్ర రించవచ్చు. 

కీ. విశేషణసూచక నామబంధాలు. 

యు రకాలుగా వరి 
Ca 

నాచుబంవాలు 

ణ్ 

నాబుబంచాలు సంబింధార క (పధమావయవం (First ele- 

a3 

అ 
చెం ఆ 

fy 
భాషా 

ాలను దీనికి ఉడాహరణంగా తీసుకోవచ్చు. 

కుటుందనామ, కుల్క , నుత్క (గామనామ, సలనామ 
౧ 

శ 

దుర. వరం 
Fa 

వుని. కండ్రిగ, అక్కం. పేట, దే 
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జర నోలునూలి * అనంత. స్పరం, గంగ. పట్నం, 
నం. 

అకృ_మాండా. సృరం 

కుటుంబనామసూచి : ఉడతావారి, పాలెం, _ వేదంవారి. అగహారం 

కులసూచి * కాపు. పాలెం, గమండ్ల. పాలెం, ఒడె, పల్లె 

యానాది. కాల్య 

భాషావర సూచి : అరవ, పొలెం, మరాటి. పాలెం, తురక. పాలెం 

మత సూచి ఏ జొన్న. వాడ, బూద, వాడ, తమ్మిన. పట్నం 

(గామనామసూచి ఏ. పదూరు. అ్యగహారం, పూడి. పర్తి 

స్టలనామనూచి ౩ నాయుడుచెర్వు. కం(డిగ, _ సూరగుంట. తాగేలు 
సంఘటనాత్మక సూచి ; ఆకలి. వలస, నాటకాల, దిబ్బ 

(పధమావయవంలోని వ్యకి నామాలకు గొరవార్డకమైన గారు కొన్ని (గామ 
నామాల్లో చేరుతుంది. మరికొన్ని [గామనామాలో ' చేరదు. య ఉం 

ఉదా: రానున్నగారి. పల్లె, మాదన్నగారి. పల 
ఛం యం 

రానున్న. పాలెం,. రాఘవ రెడ్డి, పాలెం 

గొరవార్లకమైన -గారు మాతమే కాకుండా (పధమ పుం, స్రీ, బహువచనరూపం థి = 

అనై మూహసూచి. అయిన -వారు, వాండ్లు (వాళ్ల కుటుంబ, కులనామాలకు 
th చెరతాయి. నిమ్నార్గక మైన -వాడ్కు -గాడు కూడా వ్యకి నామాలకు చేరతాయి. 
గౌరవార్లక, నిమ్నారక రూపాలమీద సంబంధారక (పత్యయం అ, ఇ చేరడం థి థా (a 

నిత్యం. 

కుటుంబనాఒాలు : గంధంవారి. పాలెం; కోళ్ళ వారి. పాలెం 

రుగువాండ, పలె; గోరువాండ. పలె 
౧ య య ఉరి 

ణ్ 

కులనామా లు ౩; జెటివారి. పలె; బోయళ వారి, పాలెం: జంగంవాశ . దిబ్బ లు ౧M ౧౧ రాం 

నిమ్నారక కులసూచకాలు :  ఎరగాటి. పల, పిటవాని, వలె, బలె వాని, పపెడ ఢా 
a2) ట్ య యం (a) 

నామబంధాల్లో కొన్ని ద్వితీయాది విభక్త్యంగ రూపాలు కన్చిసాయి. 

ఆల్సురి (ఆలు, తురి Js: వెలి, గండ, అప్పి కెటి, తాళ్ళు, అచ్చు.కట: అలి వి (జ | టఏ' గ ్ట ంం చలం, చెర్జ మొదలగునవి. 
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అ అత్ర కు బబ్లీ వ్ర : 
నందం రక నిర్యాణ పద్దతులు (శాథాచ్యి తాల) 

. నామబంధం 2, నామబంధం. 

నామం నామం సమస నామం నామం 

a పె చెవిరెడి పలె 
GG <7 G ep] 

3. నాదుబంధం 4. నామబంధం 

Frm tp Tm re రాంకకండుతావమటునకన సలిలం కక నింక కంల టవ దం అలారం కాంత పయ దరగకాఆకతా 

Ie | | 
సహన నామం నామం నామం నామం 

అల 

రామన్నగారు-ఇ పల్లె భట్టు ఆ దిన్నె 

5. నామబదింధం 

విశేషణం లేదా నామం నానుం నామం 

వై గుంట పాలెం 

నల్ల | చెరువు కట 
స 

రు 

నామబింధాల్లో కారక శ్లేష (Syntactic ambiguity) 

(అ) శ, నామదింధం 2, నామబంధం 

7 
i | | | సమ స్త నామం సమ స్త నామం | 

| | | 
సామం నామం నామం నామం నామం 

eh ts ఈ, fh tN ఫి లో జ (య ణః ౬ లో మః లేలే ర్తి క ల 
36 



(ఆ) 1. నామబంధం 2. నామబంధం 

| | | | 
సమస్తనామం | | సమ స్తనామం 

| | | | | | 
నామం నామం నామం నామం నామం నామం 

వేముల గుంట పాలెం వేముల గుంట పాలెం 

(ఇ) 1. నామబంధం 2, నామబంధం 

| సమ స్తనామం సమస్తనామం | 3 

1 
నామం నామం నామం నామం నామం నామం 

ఎరుకల రెడ్డి పాలెం ఎరుకల రెడ్డి పాలం 

(ఈ) 1. నామబంధం 2. నామబంధం 

| | 
| | { | 
| సమ స్తనానమం సమస్తనామం | 

| | | | | ol 
నామం నామం నామం నామం నామం. నామం 

గంగులవారి చెరువు సలె గంగులవారి చెరువు పల్లె 

(4) 1. నామబంధం 

| సమస నామం సమ స్తనామం 

నామం నామం నామం నామం 

దరభాసు తలపాటి వెంకటస్వామి కం(డిగ 

28 
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(ఉ) ల నామటరంభల 

తనతోనే వన బనానా 

న 
| rere ౧౮ గెయిరి 

న్. 
/ RE DOO. 

| | 
నామం | | నామం 

దరఖాస్తు తలపాటి వెంకటస్వామి కం(డిగ 

2.7 సలారక నామబంధాలు : స్లలార్లక నామబంధాలో కింద, _మీద, 
వ్ర క క 1 గా 

_ లో అనే పరస్టరూపాణు (P05t ౧౦510౧5) (గామనామాల్లో కన్పిస్తున్నాయి. 

ఉదా ఏ కట్రకింద. పల్లె, పాటిమీద. పూండ్ల, తోప్పలో. పాలెం 
౬ పో 3 నః fa 

కటకింద. కం[డిగ, కొండమీద, కొండూరు, చెర్గొ, పల్లె 
Ge | | ౧ ౧ 

పరస్టదూపాలు లోపించిన రూపాలు కూడా కన్చినాయి. 

ఉదా గటు, పత, మిట. వదె, దిన్నె. అనంతవరం. 
స్ ట్ ne) 

న అకక స్టలార్దక నామబంధాల్లో (గామ ద్వితీయావయవం సామాన్య నామాంగా కానీ, 

(గామనామంగా కౌనీ ఉంటుంది. 

వాత. చ స్రావ ఆ వాలు వా జె 

ఉదా వ పాటిమీద. హపూండ్ల,  పాటిమీద,. తోటలు 

పాటిమీద. జాకువల్లై +, కొండమీది, కొండూరు 

టే 
లార్భక నామబంధాల నిర్యాణరీతులు (శాఖాచిత్రాల్లో) . 

(ఆ) 1. నామబంధం 
| శ 

| 
mrss. rr DPN 

న. 

= నామం 

షే 
నాం పరస్తరూపం నామం 



(అ) 2, నామబంధం 

| 

నామం నదచున నామత 
అయిన 

| 
| | | 

నామం  పరసరరూపం నామం నామం 

పొటి మీద కాకు పల్లె 

మిట మ్ద్ కుడ పాలెం 
లి G 

2.8 విశేషణనూచక నానముబంధాలు : విశేషణ నామబంధాల్లో వర్ణ 

సంఖ్యా, దిక్, పొర్వాపర్య, పరిమాణ, సూచక విశేషణాలు (గామనామ (పధవూవ 

యవంలో కన్చిసాయి. 

వర సూచి : వెలి గండ, ఎ(ర, బల్ల 
ళు 1. (ag) ౧? 

సంఖ్యానామసూచి : ఇను. కుర్చి, ఓరు, పల్లె 

దిక్సూచి * తూర్పు. పూండ్ల, పడమటి. పాలెం 

పౌర్వాపర్యనూచి : క్ పల్లె, ముది. వర్తి 

పరిమాణనూచి : నిడు. జువ్వి, “పెద. కుప్పం 
(a) 

దిక్, బొర్వాపర్య, పరిమాణనూచక విశేషణాలు (గామనామ (పధమావయవంగా 
ఏర్పడి ప్యాక్స్, కుటుంబ, కుల నామాల్లోని ఏదో ఒకనామం (గామనామ 

ద్వితీయావయవంగా కన్నిస్తు౦ది. 

(లి (ఆ) (=) 
ఉదా : ఎగువ, రాజుపాలెం పాత, నక్కావారిపాలెం చిన్న. అవ్బీపురం 

దిగువ. రాజుపాలెం కొత్త. గక్కావారిపాలెం పెద్ద, అబ్బీప్పరం 

బశేషణసూచక నామబంథాలు (శాభాచిి తాల్లో) 

1. నామబంధం ఎ, నామబంధం 

మ | 
| | | 

విశేషణం నామం | సమ స్తనామం 

కొత్త పాలెం | | 
. | 

విశేషణం నామం నామం 
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క్రి అర్థ పరిశీలన (Semantics) 

8.0 నెల్లూరు (గామనామాలను వాటి అర్జాన్ని బెట్టి వివిధ రకాలుగా 

వగ్షీకరించవచ్చు. ఈ వర్షీకరణవల్ల (గ్రామనామాలు ఏర్పడడానికి కారణమైన 
౧ 0 ay రూ 

నెలూరుజిలా భౌగోళిక, సాంస్కృతిక విశేషాలు, మత, సాంఘిక, చారి. తక 
గా య 

వివరాలు, (పజల నాగరికత కొంతవరకు తెలుస్తాయి, 

3.1 నెల్లూరు (గామకామాలను రెండు _వధాన వర్గాలుగా విభజించవచ్చు. 

1 సామాన్యనామ సూచక (గ్రామాలు 2 సంజ్ఞానాను సూచక (గామాలు 

8.2 సామాన్య నామసూచక (గ్రామాలు : (పధమావయవంలోని 

పామాన్య నామాల వై విధ్యాన్ని బెట్టి వీటిని మరలా రెండు ముఖ్యమైన 

రకాలుగా సిభబించవచ్చు,. 

1. వర్ణనాత్మక నామాలు (Descriptive names) 

ఏ. సంఘటన నామాలు (10616601 names) 

చర్షనాత్య్మ కనామాలు : (పధమూవయవంలో వర్ణనాత్మక విశేష్యం కానీ విశేషణం 

క ఉన్న గామనామాలు, వీటిని మళీ మూడు రకొలుగా విభజించవచ్చు. 

1. నైసర్గిక నామాలు 2, సాంస్కృతిక సూచక నామాలు 

కి. విశేషణ సూచక నామాలు 

నైసర్షిక నామాలు : విశేషణ స్థానంలో లేదా (పధమావయన స్తానంలో 

ఉండే నైనర్లి సర్గిక నామాల్ని అర్జాన్నిబిట్టి 8 రకాలుగా విభజించవచ్చు. ఇవి 

(అ) జలసూచ కొలు. 

ఉదా: ఏరు. కొలు, కోడూరు (కోడు, ఊరు, కొల్లు, మిట్ల,కంట్ల, మిట, 
శ ag య రు ఉం య్ 

మడుగు, మిట్ట "మొదలగునవి, 

(ఆ) శీలాసూచకాలు 

ఉదా : కల్లూరు (కల్లు, చారు, కలు,వాయ, గుండ్ల. దిబ్బ, కస్పరాళ్ల, తిప్ప 

మొదలగునవి, 



33 

Ca) 

ne Cd క Fo ళ్ జ ఉదా: ఆత్త, విం. గొట్టి. కాడు ' చిల్లమాని. చేను, తాటి. పర్తి, 
చెరి. పూచి ఆముదాల. దిన్నె, జువ్వి. నట్టు, మొదలగునవి. 

భో 

(ఎ, జంకు సూచకొలు : ప శుపక్ష్యుదుల, సర్భాల పెద్దన్న (గామనామాలన్నీ 

ఉదా: ఆదెం సం ఆల్లు ర్తి (ఆలు, తుర్తి), గద్ద, గుంట, డేగ, పూడి, 

ర్త స్ వాడ మొదలగునవి, J fr ౧ జ 8 

ఖే వ పుల ట్ ఇ 5 షి సాంసృతిక సూచకనామాలు : విశెషణ స్థానంలోగల దేవత, మంగళ, 
వాస్తు, సాంస్కృతిక, సాదృశ శ్ర బోధకాది (గామనామా లీ వరంలోకి వసాయి. 

"టీ. అవి 
శిత (గామనాహాలు (పజల సంస్కృతి, నాగరికతలు తెల్చుతాయి. ఇవి 
బసిమువనకొలు * 

(అ) దేవతా సూచకాలు : వీటిని రెండురకాలుగా విభజించవచ్చు. 
1. ప్రపషఎవతా సూచకాలు 2. స్త్రీదేవతా సూచకాలు 

స్య 
3 

ఇ 

re. 
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పృరుషచేనతా సూచకాలు : 

ఉదా : అనుమ. కొండ, వెంకటా, చలం, ముని కుప్పం, రామ, తీరం: 

కోటి. తీరం, శంభోశంకర. పృరం. 

ఉదా + అక్కర, సేట్క అందా. పురం, అమ్మ. పాలెం, 

(ఆ) మంగళసూచకాలు | మంగళప్రదమైన (గామనామాలు ఏటికింద చేరతాయి 

ఉడా: తిరువీధీ. పాడు, తిరు. మూరు, శ్రీ, పురం, (శ్రీ. కొలను 
(ఇ) వాస్తు సూచకాలు : 

ఉదా వ కోట, కోట, పాడు, కొట్టాల, కొట్టాల. పల్లె 

(ఈ) వృత్తి సూచకాలు : ఉదా: అటకాని. తిప్ప 

(ఉ విరుద సూచకాలు : 

ఉదా: విరద. వాడ, బిరద. వోలు,  తెలుగురాయ. ప్పరం 

(ఊఊ) పరిపాలనా సూచకాలు : 

ఉదా: అచ్చు కట్ల, అమాని, చి ర్తు చెళ్లు కట్టుబడి, పాలెం, కిస; పురం, 

మజరా. ముత్త, హిస్పా.వ వావిలేటిపాడు 

స్ సూ రాళ జ a ఫ్రె గ్ మ స ప (ఎ) సాంస్కృతిక సూచకాలు ఉదా : అక్కర, పాక సంకురాత్రి, పల్లె 

(ఎ) సావృశ్యబోధక సూ సూచకాలు : ఉదా: ఉదయగిరి, ఖభ(దా. చలం 

బోగోలు (బోగ, వోలు). హాోస్త, కా వేరి 

విశషణసూచకనామాలు : వీటిని ఐదు రకాలుగా వర్గీకరించవచ్చు, 

ఉదా: నల. గొండ, వెలి. ఇర, ఎర. కట, చెలి. గండ్ర మొదలగునవి, 
a2) అ ఉం (ap) 

(౪) సంఖ్యానామ సూచకాలు ; 

ఉదా: ఇన. మడుగు, ఇను. కుర్తి, ఓరు. పల్లె మొదలగునవి 

(ఇ) దిక్సూచకాలు : కేవల దిగ్వాచక వీశేషణసూచక (గామాలు, స్థలార్థక 
సూచక [గామాలు ఇందులో చేరతాయి, 
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1. శేవలదిగ్వాచకాలు : _ దిక్కులను సూచించే తూర్పు, పడమర మా(తమేగాక 

ఎగువ, దిగువ, ఉన్నత భూసూచి అయిన మిట్టకూడా ఈ వర్షంలో చేర్చుకోబడింది. 

ఆ పడమటి. పొలం, ఉతర. పాలెం, దక్షిణ, 
ఉదా: తూర్చు.6 ౦పిదొండ్త, వడమటి. వొలం త్త 0౦ ధ్ర 

పాలెం. ఎగువ, పాడు, దిగువ, పల్లె, నడిం. పల్లె, మిట్టి, కండ్రిగ, 
మిట. పాలెం .మొదలగునవి. 

(on) 

9 సలారక సూచక నామాలు : (గామం తె స్థలంలో వుందో తెల్పేవి. 
(ఎ (on 

ఉదా : కొటాలవద. ఇండ్లు, కొండమీద. కొండూరు, తోపులో. పాలెం, 
రు య 

పాటిమీద. కౌకుపలైె, మిట్టమీద, ఒడ్డెపాలెం మొ దలగునవి. 
య 

(ఈ) పౌర్వాపర్య సూచకాలు : _ కాలగతికి సంబంధించిన విశేషాలను, పాత 
కొత్తలను తెల్పేవి, 

ఉదా : కొత్త, కుప్పం, కొత. పట్నం, పాత్ర, స్మతం, పాత, పొడు, 
జాలీ 

ముది. వర్తి, ముది, గేడు మొదలగునవి, 

(ఈ) పరిమాణ సూచకాలు : 

ఉదా: పెద్ద. కుప్పం, చిన్న, అన్నలూరు, : చిన్న, అవ్బీపురం, 

కురు. గొండ, నిడి. గల్లు, "పెరియ. నట్టు మొదలగునవి, 

సంఘటన నామాలు: ఒక సంఘటన ఆధారంగా చేసుకొని ఏర్పడిన 

(గామనావాలివి. 

ఉదా : ఆకలి, వలస, నాటకాల, దిబ్బ మొదలగునవి, 

8.3 సంజ్ఞానామ సూచక (గ్రామాలు ; వీటినే సంబంధార్లకక నామా 

లనవచ్చు. వీటిని ఏడురకాలుగా విభజింపవచ్చును. అవి. 

(అ) వ్యక్తి నామాసూచకా లు, (ఆ) కుటుందినాను నూచకాలు, 

(ఇ) కులసూచకాలు, (ఈ) మతసూచకాలు, (ఉ) భాషావర్గ సూచకొలు, 
(క్క గామనామ సూచకాలు, (ఎ) స్థలనాను సూచకాలు, 
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ప్రై వర్షాల సంబంధంతో ఏర్పడిన (గామ నాహాలిది. ఈ సంబంధం 

కిమమైనది కావచ్చు, కాకపోవచ్చు. వ్యక్తి, కుటుంబ నామాలున్న [గామాలు 

వ్యక్తి పా9ధాన్యాన్నిబిట్టి గానీ కుటుంబ పాంధాన్యాన్నిబట్టి గానీ, ఏర్పడి 

ఉండవచ్చు. కుల, మళ సంబంధవాచకారై న [గామనాహాలు వాటి (పాధా 

న్యాన్ని బట్టి ఏర్పడి ఉండవచ్చు. 

(అ) వ్యక్తి నామసూచకాలు ; ఇవి రెండు రకాలు 

(1) పురుషనామ నూచకాలు, (2) ప్రి 9 నామసూచకాలు, 

పరుషనామసూచకొౌలు : 

జ స్య Rm « మో ఉదా : _అక్బరాబాదు (అక్సర్. ఆబాదు, డిష్టా. పట్నం, అనంత. పురం; 

తిమ్మ. సము(దం, సూరప, అ(గహారం మొదలగునవి. 

కులసూచకానుబంధాలున్న పురుష నామాలుకూడా ఈ వర్షంలో చేరతాయి. 

ఉదా : అంకిరెడి. పలె,  దేవశెటి. పలె, నుందాళ నాయుడు. సతి, లింగ 
G యా రు (oe) na) ౧ 

రాజు. అగహారం, ఖాన్. చెరువు మొదలగునవి. 

ప్రనాము సూచకాలు : 

ఉదా: ఈశ్వరమ్మ, మఠం, నాగమాంబా. పురం, లచ్చి. పాఠెం, 

లక్ష్మీ. పురం, నారం. పేట మొదలగునవి. 

(ఆ) కుటుంబనామసూచకాలు : వంశపురుషుల సేర్షవల్ల కలిగినవి లేడా ఇతర 

సాంస్కృతిక సూచకాలెన ఇంటిపేర్షవల్ల కలిగినవి ఈ వర్షంలో చేరతాయి. 
యాజ క జని. a 

ఉదా : ధూర్జటివారి. కం(డిగ, మధ్వపతివారి. ఇగహారం, ధర్మచాట్లవారి= 

కండిగ, సురభివారి. కం(డిగ, ఒరుగువాండ్ల. పల్లె, కేతు. గుంట, 
ag) య 

అడపా. మూడి మొదలగునవి, 

(ఇ) కులసూచకాలు : ఇందులో గణసూచకాలు (Tribe denoting names) 

కూడా చేర్చడచైంది. 

ఉదా: కమ్మ. కం్మడిగ, కాపు. పాలెం, కుమ్మర, పల్లె, గమండ . పాలెం, 
ళం య 

వెలం. పఠె, భఛభపే. పొడు, ఒడె. పలె, యానాది. పాలెం మొ॥ 
౧౧ రు GG య 
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. వాడ, జొన్న, వాడ, శంఖ. వరం, తమ్మిన, పట్నం, 

విక. గుడిపాడు మొదలగునవి, 
ae) 

గ్గ a J x లి 

"శ (ఉ) భాజూవర్ష సూచకాలు ; 

ర సెరిమిడి, ఆర, వేడు, తురక. పాలెం, మరాటి. పొఠెం. 

(ఊళ) (గ్రామనామ సూచకౌాలు : (గామనామం (పధమావయవంగా ఏర్పడినవి 

ఉడా: డఆహాపురం. అగ్రహారం, కావలి, మిట్ట చిగురుపాడు. ఆ(గహారం; 

పర్తి, సూళ్ళూరు, పేట్క ఇందుకూరు. పేట, ఎలమంచి. పాడు 

(ఎ స్టలనామ నూచకాలు : 

య్ క సరిసరంలో గుర్చి ంపదగిన స్టలం పేరుతో ఎర ఎడిన (గామనామాలు, 

ఉడా తోప్పగుంట. అగహోరం, నెమలిమిట్ట, అగహారం, నాయుడు చెరువు, 

పాలెం, ఉదయగిరి. దుర్గం, నడిమిగడ, అ్యగహారం, వెడిచెర్హ, మిట్ట, 
a) (అ య (v2) 

మొదలగునవి. 

వ! 8.4 అక్షదృష్వా చేసిన పె వరికరణను ఈ (కిందివిధంగా పటంలో చూపవచ్చు. 
pan కు — ౧ 

(పటము (ప్రక్క సేబీలో నున్నది గమనించవలయును) 

8.5 లోకనిరుకి, {Folk Etymology) 

(గామనామ పరిశీలనలో అర్హదృష్ట్యా ఆసక్తికరమైన పరిశీలన లోక 

నిరుక్తి. సాధారణంగా ఏ భాషలో నైనా స్టలనామాలకు లోకనిరుక్షులు కన్పిస్తాయి. 

ఉదాహరణకు (బూటస్ పేరుతో (విటన్ ఏర్పడిందనడం. రోములస్ పేరుతో 
రోమ్ తెరు వచ్చిందని చెప్పడం. తమిళ స్టలనామాలై న ఐయిర్మలై కి 

పంచపాండవులతో సంబంధాన్ని కల్పించి ఐవర్నులై 

(ఆయిదుగురి కొండు గా మార్చి లోక నిరుక్తి చెప్పడం. తమిళ (గానునానుం 
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తిదచ్చిరాపల్లి క్ (తిశిరునికో (లంకలో ఒక రాక్షసుడు) సంబంధాన్ని ముడిపెటి 
దు 

తిరిసిరాపలి అని లోకనిరు క ఇవ్వడం ఇటీవల ఆం(ధభూమిలో ధారావాహికంగా 
అ PE 0) 

కక్ష్య రూ సరూ” శీర్షిక కింద వెలువడిన (గామనామోత్సత్తు లు చాలవరకు లోక 

నిరుక్తులు, అడే విధంగా “ఈనాడు పత్రికలో ఇవ్వబడిన స్థల నామోత్సతులు 

సల పాశ న §ం తెలిపే లోకనిరుకు లు, 
డి pane. prem.) 

నెల్లూరు (గామనామాల్లో (గంధస్తమైన లోక నిరుకులు యా భెవరకు 
(oa) 3 గ" క Gp అజా ఎ జే 

ఉన్నాయి. మెకంజీ .కెఫియత్తు లనుండి, ఇతర (గంధాలనుండి, పర్యటనలొను 

సేకరించిన లోక నిరుక్తులు నిఘంటువులో ఆయా (ఇనమూాల వ్యుత్పత్తి పరిశీలనలో 

ఒక భాగంగా వివరించడ మై మెంది. ఈ లోకనిరుక్తు లను రెండు రకాలుగా విభజించ 

వచ్చు. 1. సామాన్య (ప్రజాలోకనిరుక్రులు 2. పండిత లోక నిరుక్పులు, 

సామాన్య (ప్రజాలోక నిరుక్తులు : సామాన్య (ప్రజల కృతక (ప్రామాణిక 
రూపాలనుంచి ఎర్చడినవి, శాబిక రూపాన్ని మార్చకుండా నిరు కి చెప్పినవి 

టు అన 

ఈ వర్గంలో చేరతాయి. 

(ఆ) కృతక [పామాణికాల లోకనిరు క్తి : 

ఉదా : తుమ్మూరు, రాపూరు, వాకాడు 

తుమ్మూరు : స్వర్ణముఖి నది ఒడ్డునున్న ఈ ఊరికి ఒకనారి నారద, 

తుంబురులు రావడం జరిగింది. నారదుడు వరదరాజ గరుడోత్సవాన్ని చూడా 
లనే కోరికతో కంచికి వెళతాడు. కాని తుంబురుడు ఈ ఊర్లో ఆగి ఇసుకతో 
వరదరాజ (ప్రతిమను చేసి పూజిస్తాడు, అందువల్ల దీనికి తుంబూరు అనే పేరు 
వచ్చి కాల (క్రమేణా తుమ్మూరు అయినట్లు ఐతిహ్యం (FF. ST. 41) రాపూరు, 
వాకాడు (వివరాలకు చూడు. అకారాది నిఘంటువు 

(ఆ) శాబ్దిక రూపాన్ని మార్చకుండా చెప్పిన లోక నిరుక్తులు ; 

ఉదా : కోట, కలిగిరి, కొండూరు, అక్కుసము[ దం, మహిమలూరు, 
దగ, దర్శి (వివరాలకు చూడు, అకారాది నిఘంటువు) 

దగదర్తి : ఈ (ప్రాంతంలో మొదటి నివాసులు దగ, దంర్తి అనే ఇద్దరు 
యానాది కులస్థులు, వారి పేర్లతో ఈ ఊరికి దగదర్తి అనే పేరు వచ్చింది. 
(FF. CO. 159) 
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ఈ విధమెన సామాన్య (పజాలోక నిరుక్తులలో సానికి'మెన ఒక ఐతిహ్యం 
చ అలి థి రా 

(Local legendry) _పాధాన్యం వహించినట్లు తెలుస్తుంది. 

పండితలోక నిరుకులు : పురాణాలకు సంబంధీంచిన కథల్ని, [గామనామాలకు 

ధృవపరచే ఉద్దేశంతో పండితులైన కొందరు (గామనామ సరా వోని మార్చి 

కానీ, మార్చకుండాకానీ కల్పించిన లోక నిరుక్సులివి. 

(అ) శాద్దికరూపం మార్చిచెప్పిన లోక నిరుక్తులు : 
యు pier. 

వెంకటగిరి : వెంకటాద్రి పర్వతానికి శేషాచల పర్వతానికి దగ్గరలో నున్న 

రః (గ్రామానికి విష్ణపరమైన నామం ఏర్చరచినారని ఉంది. (వివరాలకు చూడు. 

అకారాది నిఘంటువు) 

సంగం : ఇచ్చట బొగేరు, వీరపేరు నదులు "'సెన్నానదిలో కలవటం వల 
Ca a) 

దీన్ని (తివేణీ సంగమం అంటారు, (కమెణా ఇది సంగం అనే పేరుతో 

వ్యవహరింప బడింది. 

(ఆ) శాబ్దిక రూపం మార్చకుండా చెప్పిన లోకనిరుక్తులు : 

అనంతనాగరం : ఈః (గామనామం కృష్ణదేవరాయల తమ్ముడు అనంత 

చవరాయల పేరిట ఏర్పడినట్లు చెప్తారు. ఈ కథ ఎంతవరకు సత్యమో 

విజరు, (వినరాలకు చూడు. అకారాది నిఘంటువు) 

డంగం : ఈ (గామనామం గుణగవిజయాదిత్యుని "సేనాని పండరంగడు 

రిట ఏర్పడినట్లు చెప్తారు. (వివరాలకు చూడు. అకారాది నిఘంటువు 

మునులపూడి : ఈ (గ్రామనామం మునులీ (ప్రాంతాన ఉండటంచేత ఏర్పడినట్లు 
అజా లో చెప్తారు. (వివరాలకు చూడు. అకారాది నిఘంటువు) 

నెల్లూరు (గ్రామనామాల్లోని లోక నిరుక్తులు _వత్యేక పరిశీలనార్లాలని 

కూడా పేర్కొనవచ్చు. ఈ లోక నిరుకు లవల (పజల, పండితుల విశ్వాసాలు, 
అని ల 

కల్పనాశ క్తి, జానపదుల చర్మిత తెలున్తాయి. అయితే శాసనాధారాలు లభింపని 

చోట్ల వ్యుత్పత్తిరీత్యా క్లిష్టమైన నామబంధాలున్న సందర్భంలో ఈ లోక 
నిరుకులే సిన వైన నిరుక్తులని (భమపడే (పమాదముంది. కాబట్టి నామ 

విజ్ఞానంలో లోక నిరుక్తుల్ని యధాతధంగా (గహించడం (ప్రమాదకరం. టీవా 

పరిశీలనలో విచక్షణ, వివేకం అవసరం. 
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గావునామాలు - సామాజిక పరిశిలన 

4& చైసర్షి క విశేషాలు 

4.0 ee పరిశీలనవల్ల భాషా విశేషాలేకాక భాషేతరమైన 

సామాజిక విశేషాలు _ నై నైసర్గిక, సాంస్కృతిక, చార్మితకాది విశేషాలు వ్యక్త 

మవుతాయి. నెల్లూరు జిల్లా (గామనామాల్లో కన్పించే నై సర్లిక విశేషాలను ఈ 
యా ag] (ag) br a 

ఆధ్యాయంలో చర్చించడ మైంది. 

4.1 నెల్లూరు జిల్లాను సహజ వనరులనుబట్టి మూడు భాగాలుగా 

విభజించవచ్చు. అవి కొండ(పాంతాలు. సారవంతమైన సమతలభాగం, తీర 

ప్రాంతాల్లో గల ఇసుక పృరలు, తూర్చుకనుమల్లో భాగమైన 'వెలికొండలు నెల్లూరు 

జిల్లాకు పళ్చిమ సరిహద్దుగా ఉన్నాయి, ఈ కొండలు వెంకటగిరి తాలూకా 

నైరుతి దిశనుండి ఉత్తరంవెపుగా (ప్రకాశం జిల్లాలో (ప వెశిసాయి. ఇవి 

నెల్లూరు జిల్లాను కడప, కర్నూలు జిల్లాలనుండి వేరు చేస్తున్నాయి. వీనిలో 
ఎక్కువ వత్తైన (పదేశం సెంచల కొండ, ఇది సముదతీకం కంటె 8900 

అడుగుల ఎత్తు తున ఉన్నది. ఈ (ప్రాంతమంతా రాళ్లతో, గుట్టలతో నిండివుంది. 
ఈ గుట్టలలో ఉదయగిరికొండ కూడా ఎత్తైనది. దీని ఎత్తు 8079 అడుగులు. 
దీనిపై దిర్చేత్యమైన 8 కోట వుంది. నెల్లూరు తాలూకాలో సారవంతమైన సమతల 

భూభాగం ఉంది. ఈ జిల్లాకు సుదీర ర్గమెన సమ్బ్ముదతీరం ఉంది. కావలి, 

కోవూరు గూడూరు, సూళ్ళూరుపేట న సముద్ర తీరానకు ఉత్తరాన 
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వ్యాపించి ఉన్నాయి, ఈ (పాంతమంతా జఇసుక పష్మరలతోను, తిన్నెలతోన్స 

“ హరికోట దీ ఖత కూడి ఉంది. ఈ జిల్లాకు ఆగ్నేయ దిశగా (శ్రీహరికోట దీవి కలదు సము ద్రప 
పోటువలన ఏర్పడిన ఉప్పు సరస్సులు తీరం వెంబడి ఉన్నాయి, వీటిలో 

పులికాట్ సరస్సు ముఖ్యమైంది. 

ళ్ అరం (1 (| లన్న ఇ మైన అలై ఇక నా త త్యో జిల్లాలో ముఖ్యమైన టన పెన్న, స్వర్థ్హ ముఖి పెన్నా 

నది కరాటక రాష్ట్రంలోని నందిదుర్ల కొండలో పుటి వెలి కొండల లోయగుండా 
(30) (ప) MN య రు 

నెల్లూరు జిల్లాలో (ప్రవేశిస్తుంది. తూర్పు దిశగా ఆత్మకూరు, నెల్లూరు, 

కోవూరు కాలూకాల సరిహద్దుగా 112 కిమీ (పవహించి ఊటుకూరు వద్ద 
బంగాళాఖాతంలో కలుస్తు శ టిం చిత్తూరుజిల్లాగుండా శః జిల్లాలో 

(వేవేశించి వెంకటగిరి నూళ్ళూరుపేట, గూడూరు తాలూకాల్లో (ప్రవహించి 

సెద్దవరం వద్ద బంగాళాఖాతంలో కలుస్తుంది. బొగ్గేరు, వీర పేరు, కండేరు 
శేతామన్నేరు, ఉప్పుటేరు మొదలగునవి ఈ జిల్లాలో "ఇతర నదులు, మరెన్నో 
వంకలు, కాల్వలు, తటాకాలు. నెల్లూరు జిల్లాలో ఉన్నాయి, 

ఖీ 

సర్గిక స్టితి కొంత వరకు వ్యక్త 
శ) 

1. £ సర్గికసూచక (గామనామ డ్వితీయావయవా లై న భూ జల్క వృక్క, 
జంతు మొదలగు తారక క హత 

ల్లి శై సర్లిక న నామారి పైన ఊరు, పళ్ల. కండ్రిగ, వరం వంటి జనపద 
సూచకాలు చేరి ఏర్పడిన గ్రామాల. ' 

ఛెనర్లిక విశ్లేషణకు పై శంకు 6 రకాల (గ్రామనామాలను అయిదు 
రకాలుగా విభజించవచ్చు. (ఆఅ) భూవర్గ సూచకాలు ' (ఆ) జరిసూచకాలు 
{ఇ os (క సం Wn ఖనిజ, సూచకొలు, 

ర్ల సూచ : ఈ shes జలసూచకాలు, వృకొలు 
జంతువులు తప్ప అన్ని న్రసర్గిక సూచకాలు వస్తాయి, దీన్ని మరలా ఐదు 
రకాలుగా ఒభడంచవచ్చు., 1. అభవీ నూ ఉరకాలు ea పర్వత సూచకొలు 

4. శిలాసూచకాలు రీ భూ సతి సూచ కాలు, 
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అటవీ సూచకాలు : నెల్లూరు జిల్లా వె శాల్యంలో అ.ణ్య సాంతం 20 శాతం 
(ae) ౧M? రా చ్ 

ఆక్రమిస్తుంది. అరణ్యప్రాంతాన్ని తెల్సే (గామనాను ద్వితీయావయవాలు, 

(గామనామాలు ఇందులో వస్తాయి. ఈ అటవీసూచక ద్వితీయావయవాలు 

గల (గ్రామాలు చాలావరకు అడవి దగ్గరగా, అడవిలో ఉంటాయి. అటవీ 

సూచక (గామనామ ద్వితియావయవాలు(4) అవి -అడవి; -కాడు; -కుర; -పెంట; 

అటపినూచక (గామౌలు : అడవి. రాజు పారెం, కానూరు (కాన. ఊరు, 

కారూరు (కారు. ఊరు) పెంట. పాలెం మొదలగునవి. 

మొత్తం భూవర్గ సూచక (గామాల్లో (210) అటవీ సూచక (గామనామ 

ద్వితీయావయవాల అనుబంధ (గాహాల (16) శాతం7.619: ఇందులో ఒకాడు 

అనుబంధంగాగల [గామాలెక్కువ. దీనిశాతం 48.75%; మొత్తం (గామనామాల్లో 

(2727) అటవీ (గామనామ ద్వితీయావయన అనుబంధ గ్రామాల శాతం 

0.589% (చూడు. పట్టిక) 

పరత సూచ కాలు: వెలి గొండలు ఈ జిల్లాలో వ్యాపించి ఉండటం వల్ల 

(గామనామాల్లో కొండలు, గుటలు చోటు చేసుకొన్నాయి. మిగతా జిలాల 
య శ య na) 

కంటె ఈ చిలారొ కొండలు తక్కువ, పర్వత సూచక (గామనామ ద్వితీయా 
aa) 

లు, (గామనామాలు దీని కింద వనాయి. 

రత సూచక (గామనామ ద్వితీయావయవాలు, (గామనామాలు 

పర్వత సూచక (గామనామ ద్వితీయావయవాలు ' (7); అది .అచలం, _కొండ, 

గండ, ఎగిరి ఎదిన్నె, “మాలు ఒమిటి, పరత సూచక (గామాలు, ae) 
ము 

కొండ. లేడు, కొండూరు (కొండ. ఊరు, గండ. వేడు, మిట, పాలెం 
(a) 

మొదలగునవి, 

మొత్తం భూవర్గ సూచక (గ్రామాల్లో (210) పర్వత సూచక (గామ 
నామ ద్వితియావయవ అనుబంధ్యగామాల (88) శాతం 41,800 ఇందులో 
మిట్ట అనుబంభంగా గల (గామాలెక్కు_వ, దీనిశాతం 50%; మొత్తం (గామ 
నామాల్లో పర్వత సూచక (గామ ద్వితీయావయవ అనుబంధ (గామాల శాతం 
8,180 (చూడు, పట్టిక) 
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ఉన్నత యాసూచకాౌలు; ఉన్నత భూస్టితిని తెల్చే (గామనామ ద్వితీయావయవాల్న, 

(గామనామాలు ఇందులో కన్చిసాయి. ఉన్నత భూసూచక (గామనామ 

ద్వితియావయ వాలు (5); అవి =కట్టి mn కట్టువ, -గట్టు, -తిప్ప, -దిబ్బ, పుడు 

న. భూసూ రూచ క (గ్రామాలు గ గట్టు. పల్లె, కట్టువ. పల్లె, తిన్నెల, పూడి, 

న్నె* అనంతవరం , దిబ్బమీద, గనుండ్లపాలెం మొదలగునవి 

మొత్తం భూవర్ల సూచక (గామాల్లో (210) ఉన్నత భూసూచక (గామ 
నామ ద్వితీయావయవ -అనుబంధ (గ్రామాల (58) ౪ శాతం 25.28%; ఇంధులో 
_దిబ్బ అనుబంధ see దీనిశాతం 85. 840/; మొత్తం (గామ 
నామాల్లో ఉన్నత భూసూచక (గామ రామ ద్వితీయావయన అనుబంధ (గ్రామాల య 

శాతం 1.920, (చూడు. పట్టిక 

కిలాసూచకాలు : శిలాస్టితిని తెల్చే (గామనామ ద్వితీయావయవాలు, (గ్రామాలు 
ఇందులో కన్నిస్తాయి, 

శిలాసూచక (గామనామ ద్వితీయావయవయవాలు (శ) అవి. -కల్లు; _దిండ, 
అలీ లై 

శలిలానూచ్రక (గ్రామాలు: కలువాయ, కల. నాగు గుండ 
కలూరు (కల్లు, ఊరు మొదలగునవి. 

(ag భ్ 

మొత్తం | భూవర్షసు చక్ర (గ్రామాల్లో శిలాసూచక (గానునామ ద్వితీయా 
వయవ అనుబంధ (గ్రామాల (10) శాతం 4. 760%; ఇందులో _కల్లు అను 
బింధంగల | గామాలెక్కు_వ. _ దీనిశాతం 800, మొత్తం (గామనామ హల్లో శిలా 
సూచక (గామనామ ద్వితీయావయవ అనుబంధ గామాల శాతం 0.3869, 

భూస్టితి సూచకౌలు : ఛూ స్టితిని తెల్చె అ డ్వితీయావయవాలు, (గామ 
మాలు ఇందులోకి కష ., లై 

# రాన్ని : వ్ అక అద్య తే జర 
c 

5 చం ఏ గ్గ చక | గాయనౌమ ద్వితీయావయవాలు (18) అయి, గడు 
Nl 

* (షొ ప క క ed ఆటం స్ట -చను, నటు, ఎపడవ, -పడియ, 00 రి * టర, 
ప) 

ణా 

ళ్ 
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సర, లో ప గ] చ్ క ఘు జ్యా వాని శ భూస్టితి సూచక (గామాలు : ఉప్పు, ఇడు, ఉప్పల. పాడు, చౌట, పుక్తేడు, 

చౌట. పల్లె, రేగడి. చెలిక, సుద్ద, మళ్ల మొదలగునవి. 

మొత్త ౦ భూవర్గ సూచక _గామాల్డ్ ల టూ ాసితి నూచక క (గాదునా 

ద్వితీయావయవ ఉపబం తమాల (48) శాతం 20 ర్య ఇందులో _పర్తి 

అనుబంధంగా గల (గామాలెక్కువ.  దీనిశాతం 28.250 మొత్తం (గామ 

నామాల్లో భూసితి సూచక (గామనామ ద్వితీయానయన అనుబంధ (గ్రామాల 

1 శాతం 

పై పరిశీలనవల్ల భూవర్ష సూచకాల్లో పర్వత సూచక (గామనామ ద్వితీ 
యావయవ అనుబంధ (గామలెక్కు_వని తెలుస్తుంది. దీని తరువాత భూ సితి 

సూచక [గామనామ ద్వితీయావయవ అనుబంధ (గామాలెక్కువని తెలుస్తుంది. 

మొత్తం (గామనామ ద్వితీయావయవాల్లో (115) భూవర్ష సూచక (గామనామ 

Passes (82) శాతం 27.85% మొత్తం (గామనామాల్లో భూవర్ష 

సూచక [గామనాను ఏ వ్వితీయావయవ అనుబంధ (గామాల (210) = శాతం 7. 629% 

4.5 జలనూచకాలు : జలసూచక (గామనామ ద్వితీయావయవాలు, 

"మాలు నెల్లూరు మండలంలోని జలాధారాలను వ్యకృపరుసాయి. జలనూచక 

మనామ ద్వితీయావయవాలు (20) అవి. _ఏర్కి _ఏరు, -కాలువ, కొలను ఇ 

ల్కు -కోడు, -కుంట ట్ర గుంట, -గుండం, _చరువు 0 చెర్ల -తీరం, 
థి 

య 

తురిర్రాచు ర్తి, _దొరువు, ఒదొన్క -నూతల, మడుగు, పరప -వాగు, rane) 

-వాయ ర్రా వాయి, ఒసమ్ముదం, _సాగరం. 

uz 

జలసూచక (గామాలు : ఏరు. కొల్లు, ఏటూరు, ఏరూరు (ఎరు. ఊర్ఫు, 
కోడూరు (కోడు. ఊరు), కొల్లు. మిట్ట, ఊటు,.కూరుు కాలువ. గట్టు మొ 

మొత్తం (గామనామాల్లో జలనూచక (గామనామ ద్వితీయానయవ అను 
దింధ్యగామాల (218) శాతం 7.91%. మొత్తం (గామనాముది వ్రతీయావయవాల్లో 
జలసూచక [గామనామ మ ద్వితీయావయవాల శాతం 17.09%; జలనూచక (గామ 

నామ ద్వితీయావయవ అనుబంధ (గామా ల్లో (218) -గుంట అనుబంధంగా గల 
(గ్రామనామాలు (97) ఎక్కువ... దీని శాతం 44.49% (చూడు. పట్టిక) 
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జలనూచక (గామనామ ద్వితీయావయవ అనుబంధ (గామాలకు సంబం 

ధించిన పటిక పరిశీలించిన -గుంటతో 917, -సమ్ముదంతో 26, చెరువుతో 20 
టు 

అనుబంధ (గామాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తు ంది. గుంట అనుబంధ (గామాలెక్కువ. 

(పకృతి సిద్ధాలైనా ఎరు, వంక, మడుగు అనుబంధ (గామాలకన్నా మానవ 

నిర్మితాలైన గుంటలు, చెరువులతో ఏర్పడిన (గామాలెక్కు_వని తెలుస్తుంది, 

సముచం అనుబంధంగా ఉన్న అనేక (గామాలు సము(దానకెంతో దూరంగా 

ఉన్నాయి. కాబటి (గామనామాలో ద్వితీయావయవంగా కన్పించే -సము[ దం 
యట లగ 

చెరువును సంశేతించే పదం. _ సము[దం అనుబంధ (గామాలు వెంకటగిరి 
తాలూకాలో ఎక్కువ. (చూడు, పట్టిక) 

బట 

4.6 వృతసూచకాలు : వృక్ష, సస్య నూచకాలైన (గామనామాలు, 

(గామనామ ద్వితీయావయవాలు ఇందులో కన్పిస్తాయి. వృక్ష, సస్య సూపషకాలైన 

205 (గామనామాలనుబట్టి కింది 86 చెట్లు చేమలు నెల్లూరు మండలంలో ఉన్నట్లు 
లు ౧m య 2) 

తెలుస్తుంది. అవి 

అత్తి (1) అత్రివరం, అ త్తితోట, అ్యగహారం, అత్తల. పాలెం, 

అత్తిమాను. మైన్; అరి (1) అరి. గుండం 

అల్లం (2) అల్లం. పాడు (2 ఆరోపాలు) 
అల్లి (2) అల్లి. మడుగు, అల్లూరు. (అల్లు. ఊరు, 

ఆకు (1) ఆకు. తోట 

ఆముదం (4) ఆముదాలగుంట. కం(డిగ, ఆముదాల. దిన్నె, 

అముదాల. పాడు (2 ఆరోపాలు) 

ఆరిమాను (1) ఆరిమాని. పాడు; ఆర్ష (1) ఆర్ష. పడియ 

ఇప్ప (1) ఇప్ప. పూడి 
ఈదు గ్ర ఇందు (8) ఇందుకూరు. పేట (2 ఆరొపాల్సు, ఇందు. పూరు, 

ఈద. గాలి, ఈదుల, పల్లె, ఈచుల, కం(డిగ, 
ఈదూరు (2 ఆరోపాలు) 

ఉద్ది (3) ఉద్ది. గుంట, ఉద్ది, మిట్ట (2 ఆరోపాలు) 
ఉలవ (3) ఉలవ, పల్లె (2 ఆరోపాలు), ఉలవ. పాడు 
ఊచ (ఎ) ఊచ, పల్లె, ఉచగుంట, పాలెం 

ష్ష్ 

- “జల. క " 



గన్నంగి (1) 

గానుగ ఇ కానుగ (2) 

గిలక (1) 

గొట్ట (8) 

గోగుల (4) 

చందన (1) 

చంద బ్ర చండ (1) 

చింత (0) 
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ఊడి. వూడి 

విసి నాపి. ' ఏసెతులులట్కి 

కంద. మూరు 

re 

జ పూరు 

కను, పర్తి (కనుము, పర్తి), కనుపర్తి. పాడు 

కను. పూరు (2 ఆరోపాలు) 

కలవ. కొండ, కలవల, పూడి 

కలి. గిర్కి కలిగిరి. కొండూరు, 

కాకర. మాల 

కాకి. వాయ, కాకి. తలుపూరు, 

ర 

కారి. కాడు, కారి. జాత 

కారుగోగుల. పాడు 

కోవూరు (కోవి, ఊరు), 

గన్నంగి. దిబ్బ 

శిజు లా కొొద్దూరు,. పలె, 
య 

గానిగ. చేను 

గుమ్మడి (1) 

గటి. కాదు, గొటి. గుండాల, 
రం యు 

గొటు. పాలం, గొట. గుంట, 
టు a 

గొట. పాలెం (8 ఆరోపాలు) 
aa) 

గొగుల. పల్లె, (2 ఆరోపాలు) 
గా 

చందన. మూడి 

చం[ద. పడియ 

గానుగ. పెంట, 

గిలక, పాడు 
ఇన్. 

4 తొ (గరా 

గొటి . దూట 

చు 

చింత. గుంట (8 ఆరోపాలు), చింత. చెలిక, చింత, తోప్పు 
{8 ఆరోపాలు), చింత. వరం, చింతల. డేవి 

చిరువెళ్ల. కం(డిగ 
ne) 

చెముడు ధ్ర జెముడు(1) చెముడు. గుంట 

చెరుకు (1) 

చిల్ల మాని, చేను, చిల్ల .కూరు 

చీక. వోలు, చీకళ. దిబ్బ 
ప cn? 

చీకిరేని. గుంట,  చీకిరేని, పల్లె 

చెరుకు. మూడి; చౌక (1) చౌక, చెర్ల 
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జమ్మి (1) జమ్మి. పాలెం 

జమ్ము (3} జమ్ముల. దిన్నె, జమ్ముల. పాలెం, జమ్మ. నరం 

జువ్వి (8) జువ్వి. నట్టు, జువ్విమాని. కర్మిడిగ, జువ్వల, దిన్నె, 

జువ్వలగుంట. పల్లె, జువ్వలగుంట. పాలెం 

(2 ఆరోపాలు) 

టెంకాయ (2) "బింకాయచెట్స. పాలెం, "టెంకాయ. తోపు 

తంగేడు (1) తంగేడు. మిట్ట; తక్కలి (1) తక్కెళ్ళ. పాడు 

తమిడె (1) తమిదె. పాడు తరుణ (1) తరుణ. వాయ 

తాటి (11) తాటిచెట్లి పాలెం, తాటి. పర్తి, తాటి, పల్లె, తాటి 

హాకుల, దిన్నె, తాడి. చేడు, తాళ్ళ. పల్లె, తాళ్ల ,పాడ్కు 

తాళ్ల, పాలెం, తాళ్ల, పూడి, తాళ్లారు (2 ఆరోపాలు) 

తుమ్మ 8) తుమ్మల. దొరువు, తుమ్మల, పెంట, తుమ్మూరు 

(తుమ్మ. ఊరు) 

తూకుమాను (1) తూకుమాను. మిట్ట; తెగ (1) తెగ. చెర్ల 

దామర (8) దామర. మడుగు, దామరాయ (దామర. వాయ) 

దామురాయ, కం(దిగ 

దేవదారు (1) వేవదారుగుంటి, కట్ట; నవలాకులు (1) నవలాకుల. తోట 

నువ్వు (1) నువ్వ్యూరు, పాడు 

నెల్లి (శ్ర నెల్లి, మెట్టి, నెల్లి. పూడి, (2 ఆరొ పాలు) 

న మై (బల్లి, ఊరు) 

నె ండు (1) సః ప్లై; పమిడి ,(1) పమిదీ. సాడు 

పాల (8) వ స క ఇ. పాలిచెర . పాడు, పొలూరు 
(ag) cc 

పుచ్చుల (1) పుచ్చల. పల్లె; పెళ్ల (1) పెళ్లకూరు 

పొన్న (3) పొన్న. పాడు, పొన్న పూడి, పొన్న. చోలు 

పొట్ల (1) పొట్ల, పూడి 

బూర గ (1) బూరుగుల. మెన్ 

జొటికర (8) బొటికరమాను. మైన్, . బొటికర్ల . పొడు (2 ఆరోపాలు 

విరు (1 బిల్లు. పాడు 

మద్ది (శ్రి మద్ది. పాలెం, మద్దాలి (మద్ది. ఆలి 



మ్శరి (7) మరి. గుంట్క మరి. పల్లె, మ్యరి. పాదు (2 ఆరోపాలు) 

మరలు నన హారం. తత 
ag) (ap a2) ag] యు 

మలె (8) మలె. ముల ముర తడు. మమల్ని మోట 
ag) ag) వి 

మామిడి (6) మామిడి. పూడి, మామిళ్ల. వొడ్వు, మాం. బట్టు, 

మాముడూరు, మావిళ్ల షన లన 

మారేడు (1) మారేళ్ళ పాడు 

మునగ ర మొలగగ2) మునగ, పాడు మొలగ. నూరు 

మొగిలి (4) మొగళ. గుంట, మొగళూరు (2 ఆరోవాలు) 
“M9 : ne) 

మొలకలు (3) మొలకల, పూండ్ల, మొలకల. పూడి (2 ఆరొపాలు) 

మొల (1) మొలూరు (మొల్ల , ఊరు) 
oe) (og) _ ని, 

మోదుగ (1) మోదుగల., పాలెం 

రావి (8) రావి. పాడు (2 ఆరో “పాలు, రావీమాను. దిన్నె రావుల, 

కొల్లు (2 ఆరోపాలు, రావూల. గుంట (2 ఆరో “పాలు 

రేణి (1) శే. మాల రావూరు 

వావిలి (1) వాపి. జేరు, (వావిలి. ఏర్ఫు, వావిళ్ల, వావిళ్ల, దొరువ; 

వాదిళ. పాలెం 
య 

వావింట (1) వావింట. పర్తి 

వెదురు (ప) వెదురు, గుంట, 'వైదురు. పట్టు 

వెలగ (శ్ర) వెలగ. షాడు, వ్లెలగ్లల. వాగు, వెలగల, పన్నూరు 

వేము (4) వేముల.పాడు, వేముల.చేడు, వేం.పాడు, వేముల.పాలెం 

మృక్షసూచక (గామనామ ,ద్వితీయావయవాలు (1) అవి -ఆపి &?ఏపి, -గంధ, 
_గొట్ల, _చిరువెళ్ల, _తాళ్ల, దామెర్ల, _మ్యరి ట్ర మెర్ల, _ముసిలి & 
మునిడి; వీటి అనుబంధ (గామాలు 14 "తోట, తోపు అనుబంధంగా గల 

(గ్రామాలు పూల, తోట, పొగ, తోట, చింత. తోపు, పంకాయ. తోప్ప 

మొదలగునవి వన సంపదను వ్యక్తం చేస్తాయి. 
3 పై పరీశీలన వల్ల యొత్తం SSR వృకసూచక (గామాల(265) 

,శాతం 7 4404; వృక్షసూచక (గ్రామాల్లో తాటి చెట్లు అనుబంధంగా గల (గామా 

లెక్కువ. దీని శాతం 5.889, (చూడు. పట్టిక) ఈ జిల్లాలో ఇసుక(ప్రాంతం 
ల 

ఎక్కువ గాబట్టి తాటి చెట్టి వృద్ధి. కనిపిస్తు ౦ది. 
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17 జంతుసూచకాలు : er అటప్మీపాొంతం తక్కువ, 

వమ నావుషి వల అటవీ న క్షీణీంచింది. నెల్లూరు రామాయ 
అతివృ్బప్ట.. అణా SDE క్ (3%) 

కాలం నాటి దండకారణ్యం ౦లో ఒక ar చెబుతారు. నెల్లూరుకు సమీపంలో 

ఉంచే అడవుల్లో సింహాలెక్కువగా ఉండటంచేత దీనికి సింహపృరి నామం 

కలిగినదని అంటారు. వెలిగొండలలో పెద్దపులులు, Panthers అనుజాతి చిరుత 

పులులు ఉండినవట, జింకలు, అడవి పందులు కూడా ఈ జిల్లాలో ఒకప్పుడు 

ఎక్కువగా ఉండేవట. “జోర్డాస్’ రకం గ్నురాలు కొన్ని దశాబ్దాలకు ముందు 

ఈ (ప్రాంతంలో ఉండేవని చెప్పబడింది (లెక) తెలుసు ౦ది. (APDGN-12) 

జంతు సూచకాౌల్లో జంతువులు, పతులు, సర్పాలు, మత్స్య సూచకాలు 

నసాయి. జంతునూచక (గామనామాల్లో (60) కన్పించే జంతువులు (22) అవి 
par. cc 

అనె (శ) ఆనెపూడి, అనె, మడుగు, అనే. గొట్టం, 

ఆవు (2) ఆబాక (ఆవు. పాక), అల్పుర్హి (ఆలు. తుర్తి) 

ఎను (శ్రి) ఎద్దుల. రేపు (2 ఆరోపాలు) ఎడ్డదిన్నె. మిట్ట, 
ఎనుము ty ఎనుముల. పాలెం 

ఏనుగ (1) ఏనుగ. వాడ 

కరటం (2) కళటం. పొడు, కరటా. మూడి 

కుక్క (1) కుక్కల. గుంట 

కొక్క zy కొకు. పాడు కొక్కు. పాలెం 

కోడి (1) కోడి, వాక 

కోతి (2 క్రోత్రి, మిట్ట, కోతుల. గుంట 
గ్కురం (3 } గురం, కొండ, గురాల, మిట్ట, గు[రాల, దిన్నె 

గువ్వ (2) గువ్వల, గుంట, గువ్వల. పాలెం 
చిలక (2) చిలక. పాడు, చిలకల. మరి 

చేమ (8) చీమల. పాడు (2 ఆరోపాలు) చీమల. కుర్ 
గ్ (వ) డేగ. పూడి, డేగల. పాలెం 

నక్క (1) నక్కల. మిట్ట (2 ఆరోపాల్యు నక్క_లగుంట. దిబ్బ, 
నక్కలకాల్వ, కర్మడిగ 

వెమలి (క్ర నెమలిమిట్ట. అగ్రహారం, నెమళ్ల, దిన్నె, నెమళ్ల. పూడి 
ag) 



పంది (8) పరిది వామ్ము పందుల. నంట, వందుల. మిట 
న్ 

పక్కె (1) పక్కె_ల. గుంట 

పాము (4) పాముల. కేరి, పామి, సెర్కీ పాముల. మట, 
yo 

పామూరు. పరె 

జ ఇష ar క్ జా అల పలి (8) పులి. కొల్లు పలి. కొరు, పరి. చేంద 

మేక (2) మేక, నూరు, మేకల. పారం 

నెల్లూరు [పాంతంలో గల వివిధ జంతువులు సె ,గామనాడూల వల 
౧ ర > "వో 

తెలుస్తున్నాయి. మొత్తం (గామనామాల్లో (2727) జంతునూచక (గామాల 

(50) కాతం 1.81% 

న 

పంచ పటంలో 

4 8 ఖనిజ సూచకాలు : ఇందులో ఖనిజ సూచకా? గామనామాణ 

స fC) 

/- 

eh ల శక ల కు ౨ బాజ ళ్లు ఇ అగ్షతిది యి నెల్లు రుజిల్ల అ(భకపుగనులకు (పనిద్ధి, (మ 

నెల్లూరు జిల్లాకు సానం కల్పించింది మైకా (అభకం) సర్మిశమ. గూడూరు 
ne) ళం డా 

రాపూరు తాలూకాల్లో , కావలి అ దుండిగం. గుడ్లదొన (గ్రామాల్లో 

మైకాగను లెక్కు_వ. (పపంచం మొత్తం మైకా ఉత్పత్తిలో నూటికి ఎనభై 

శాతం వరకు ఇండియా ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఇండియా ఉత్పత్తిలో బీహారు 
(వధమనస్టానం. రెండవది మన ఆంధపడేళ్ రాష్ట్రానికి చెందిన నెలూరు 

జిల్లాయే. వీహారు (పధమస్తానంలో ఉన్నా విదేశమారక (దవ్య విషయంలో 

మొవటి నుండీ నెల్లూరు మైకా విలువైంది. 1940.50 సంవత్సరాల మధ్య 

ఈ (ప్రాంతంలో 250 చె మైకా గనులు పనిచేయగా వస్తుతం 25.80 మైకాగనులు 

పనిచేస్తు న్నట్లు శెలుస్తుంది. దీన్నిబట్టి నెల్లూరుజిల్లాలో (పస్తుత మైకా 

పరిశ్రమ స్ట్తి తెలుస్తుంది. [వివరాలకు చూడు భి . పుట. 800 902; 

ఆం(ధపచెశ్ దర్శిని, 1976, పుట 10657] 

(గామనామాల్లో Mines ఒక భాగంగా తీసుకుంటే లభ్యమైన ఆధారాలను 
బట్టి మెకాగనులకో (మైన్ / మైకా మైన్) ఏర్పడ్డ (గామనామాలు రాపూరు, ఆత్మ 
కరు తాలూకాల్లో ఎక్కువగా ఉన్నట్టు తెలుస్తుంది. -మెన్ /=మైకామైన్ 
ద్వితీయావయవాలుగా గల (గామాలు 6కి, అవి. 
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రాపూరు తాలూకా : ఈ తాలూకాకు చెందిన తురిమెర్ల ఉరఫ్ ఓరుపల్లై మజరా 

ఆనంద మస్తాన్, మెన్ . కుమార. మైకామైన్ 

కొలిమిగుంట. మెన్ ఖాదర్ వలి. మైకామైన్ 

బషీర్, మె మెకామైన్ మాదిగయినాం. మైకామైన్ 

రాజా. మెకామైన్ రాజు. చెరువు. మైకామైన్ 

లక్ష్మీ విలాస, . మైకామైన్ శ్రీడిషా. మెకామైన్ 

(శ్రీ వెంక పేశ్వర. మైకామైన్ శ్రీహరనాధ. మైన్ 

సీతారామ, మెకామైన్ సుదర్శనం, జానికీరాం. మైకామైన్ 

సుబ్బానాయుడు. మైన్ 

ఈ తాలూకాకు చెందిన ఊటుకూరు నుజరాలు : 

కగకదార. మైన్ కాశీవిశ్వనాధ. మైన్ 

జిజోడియా, మైన్ తెల్లటోడు. మైన్ 

నారసింహ. మైన్ పిడూరువాండ్ర,. మైన్ 

(ప్రభాకర, మెన్ (వసన్న సిర్జెశ్వర. మైన్ 
బాలశంకర. మైన్ మారుతీరాం. మైన్ 

మీనాక్షిసుందర. మెన్ మునీరియా. మెన్ 

రమణవిలాస. మైన్ రహమత్. మెన్ 

రాజ్యలక్ష్మీ. మైన్ రూబాలాండ్పు. యెన్ 

లక్ష్మీ విలాస. మెన్ _ వినాయక. మెన్ 
వీరాంజనేయ. మెన్ సీతారామ. మైన్ 

సాయిబాబా. మైన్ 

ఈ తాలూకాకు చెందిన పొక్క_ం౦దల మజరాలు : 

అత్తిమాను. మెన్ దాసరి. మెన్ 
బొటికరమాను. మెన్ సిద్దేశ్వర. మెన్ వా ౧ య 

ఈతాలూకాకు చెందిన తూద్చుపూండ్ల ఉరఫ్ రామసాగరం మజరాలు : 

కరుపన్, మెన్ 
పందలగుంట. మైకామైన్ 

సిద్దేశ్వర, మైన్ 

దశరధరామా, మైకామైన్ 

వెంకటరమణగారి. మైకామైన్ 
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ఈ తాలూకాకు చెందిన మొలకలహాండ మజరాలు : 
(ag) 

చేవరతివ్ప, మెన్ పలియట మెన్, 
రు ౧ బె గా 

షా, మన్ సతాలక్ష్మి, "మెకామెన్ 
(a Cs చలు 

ఈ తాలుకాకు చెందిన ణ్ గిపల్లే మజరాలు : 

కోటేశ్వర. మెకామెన్ చుకా?:.. మెకా మెన్ 
యు (ean ౮ దం చమూ 

గజలక్ష్మీ. మెన్ నబరాజ. మెన్ 
ముం టు 

పాండురంగా. మెన్ బూరుగుల. మెన్ 
వూ (వా 

రాఘవ, మయన్ రానువిలాస. మున్ 
(వ ము 

విశ్వేశ్వర. మెన్ సర్వోదయ. మెన్ 
(ఇకా కా 

స్వయం పభ, మెన్ 

పట్టాభిరామా. మెన్. ఇది ఈ తాలూకాలోని బండేపలె  మజరా, 

ఆత్మకూరు తాలూకా : 

బలరామ రెడ్డిగని (మెన్) 3 తాటిప ర్హిమజరా. 

వెంక పేశ్వర. మెకామైన్ స్ట నేదూరుపల్లె మజరా, 

వీటి అనుబంధావృ త్తి పరిశీలించిన పురుషనామసూచకాలు 26, శ్రీనామ 

సూచకాలు 9, దేవతాసూచకాలు 11, వృతసూచకాలు 8. కుటుంబనామసూచి!, 

స్టలనామనూచకాలు 6, కులసూచి 1, పరిపాలనాసూచి 1, సామాన్యనామ 

సూచకొలు 5, ఉన్నాయి. ఇవి ఎక్కువగా పురుషనామ సూచకాలతొొను, 

దేవతా సూచకాలతోను ఏర్పడినట్లు తెలుస్తున్నాయి. 

పట్టికలు స్ట 

అటవీ సూచక (గామనామ ద్వితీయావయవ అనుబంధ (గామాలు. 

పర్వత సూచక (గామనామ ద్వితియావయవ అనుబంధ (గ్రామాలు. 

ఉన్నత భూనూచక (గామనామ ద్వితీయావయవ అనుబంధ (గామాలు. 

శిలాసూచక (గామనామ ద్వితీయావయవ అనుబంధ (గ్రామాలు. 

భూస్థితి సూచక (గామనామ ద్వితీయావయవ అనుబంధ (గ్రామాలు. 

జలసూచక (గామనామ ద్వితియావయవ అనుబంధ (గ్రామాలు. 

వృక్షసూచక (గామ - (గ్రామనామ ద్వితియావయన అనుబంధ (గామాలు, 

జంతు సూచక (గామ నామాలు. 
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అటవీ నూచక (గామనామ ద్వితీయావయవ అనుబంద (గ్రామాల పట్టిక : 

(గామనామ వ /. న = ను బశ ౨౨ అపి! ౮8 ఛి ప | మొత్తం 
న్ వ న్ 13 ౪ ఆ లిం ౯ జనాల 

లా మ శ్ # tn ఫ్ర [ఏ 3 న్ § న్ 

1 23 4 ౨678 9 10 వా ునానకా నిజా అదా నక నినన ని కావా దానా నవతి త మసక ల తనక తపా నత తవు త పకన నుంటి అ వు నటనా ముం అము 

1 అడది l - | 

2 కాడు తీ 8 1 7 
8 కురు p | నీ గ్ 

4 పెంట 1 | 1 9 

జబ త్రం 16 

పర్వత సూచక ([గామనామ ద్వితీయావయవ అనుబంధ (గామాల పట్టిక 

1 ఆచలం 1 1 2 
2 కొండ 2 వీ 1 2 1 ర్టి 

8 గండ్ల l | వ 
4 గిరి 1 1 ' 1 8 
ల్స్ దిన్నె గం రు 2 _ గ 14 
6 “మాల 1 LL TT 4 1 14 
[1 మిట్ట. 1 2, & Lar 819 1 44 

మొతం 868 

- ఉన్నత భూ సూచక .(గ్రామనామ ద్వితీయావయవ అనుబంధ (గామ పటిక 
రు 

1 కట్ట l ర్ వీ 2.5 15 
2 గట్టు ని 1 8 
8 తిప్ప 1 1 1 1 4 
4 దిబ్బ ' వ 10 5 7 24 
క్ మడు, || 4 4 38 12 

మొత్త 0 58 

శిలాసూచక (గామనామ ద్వితియావయవ అనుబంధ (గామ పటిక 
(cn) 

1 కల్లు” “ర్ 1 BE 8 
2 బండ శే - | 
8 39 1 1 

మొత్తల 10 
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లద మటు తాలానానినదయ. 
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Wh hh, ihrel bot bol hos how అం 2 GP ఈ Er CoD tt 

BD ra wr: “GE 

ఉల లలి జాన్ 

ఉం 2 =? ధరా ౮ +ఈ 

1వ 3 4 5 678 9 10 

వ స నన న న 
నూతల 1 l 
మడుగు 2 | 2 1 2 “1 10 

మళ క్షే l 

కేవ 2 
వాగు 1 1 

హాయ 1 2 1 1 
సము[ దం 3 3 న 1 1 13 26 
సాగరం l 

మొత్తం 218 

వృక్ష సస్య సూచక (పధమావయవ (గామనాహాల పట్టి 

అత్తి 1 iI 1 Il 4 

అది || 1 
అరిగె క్షే l 
అలం 1 1 2 
అల్లి [1 1 2 
ఆకు 1 1 
ఆముదం క్షే 2 1 4 
ఆరిమాను క్షే l 
ఆర్ల l క్షే 
ఈదు 1 1 5 1 8 

ఇప్ప 1 1 
ఉద్ది 1 2 3 
ఉలవ 2 3 

ఊచ 1 2 

స్ట 1 1 
ఏపి 1 1 1 3 
కంద 1 1 

కనుము 

కలవ 
న 1 1 

కలి 1 శై క్షే 4 
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వావిలి 

వ నావింట 

కై 

1 

1 

1 

1 

1 

1 1 

1 
1 

1. Sl లే తే 

| l 

కే 

2 1 

క్షే 

క్షే 

అమే వాడీ. వాసే మే 

మ అటుల WE Be SOA ఆయాలు i జులు. ఆ ముసలి పంతాలు 0 వాతం ల తాజా లా 



81 వెలగ / 2 3 

న. 1 1 l ] 

యుత్త 6 205 

వృక్షసస్య సూచక (గామునామ ద్వితియావయవ అనుబంధ గామ పట్టిక 

1 ఆపి ఏపి l l 2 

2 రధ 1 { 

ఫీ గొట్ట i | 2 
4 చిరుచెక 2 2 ద 

స ర 1 1 
గ దాచుర్ల 1 /| 

+ మరి . dk 1 1 4 
die es 1 క్ష 1 

చుత్తం {4 

జంతుసూచక _సథధమావయన (గ౧మనామాల పట్టికి 

1 అనె l 2 3 

2 అవు 1 | 2 
ఫి ఎప్పు | 1 2 3 

4 ఎనుము /| 

గ కరటం { క 2 

1 కుక్క 1 1 
6 కొక్కు 1 1 2 

9 కోడి { FF 

10 కోతి i 1 2 

11 గ్మురం i 1 జై 3 

12 గువ్వ 2 2 

18 చిలక i 1 2 

14 చీమ L 2 3 

15 డేగ 1 కే 2 
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16 నెమలి ' 1 1 3 

17 నక్క 3 1 4 

18 పంది 1 1 3 

19 పక్కె l 1 

20 పాము 1 1 2 4 

పలి 1 1 1 3 

99. ర 1 1 2 

మొతం 50 

ర్ నాంస్క్బృతిర విళళషాలు 

5.9 నెలూరుజిలాలో గల కులమత నూచకాలైన (గామనామాలు 
౮౫ aa) 

భారతదేశ సామాజిక చరిత్రలో సర్వ(తా కన్పించే ఆయావ్యవస్టల స్వరూపాన్ని 

తెలియజేస్తాయి. 

న్! కులవ్యవస్త : నెల్లూరుజిల్లాలో చాలా కులాలు కన్పిస్తాయి. 

In Nellore the most numerous communities (taking 

them inthe order of their strength) are the Kapus who are 

mostly land owners (18 per cent) the Malas who are out caste 
labourers (16 per cent) the Gollas or Shepherds (9 per cent) 

the Kammas who are closely connacted with the Kapus and 
resemble them in their social customs (9 per cent) the 
Madigas who are leather workers and out castes (7.5 per cent) 

the Balijas who are the traders, land owners and shop 

keepers (౮ per cent) the Yanadis (7 per cent) and the Telugu 

Brahmins (3.7 per cent) all these castes will be described 
shortly anda brief account will also be given of the few 

communities like tne Velamas who from an intluential section 

the Komatis and Vysias, the Besthas. Boyas and other 
fishermen, the Taskalas, Kamsalas and Kummaras who 
belong to the artisan classes the weavers like the Salis, 
Devangas and the Togatas and criminal castes like the 
Yanadi, Yerukalas, Dommaras and Kathiras. 
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A brief account of the following principal castes like 

Brahmins, Kapus, Kammas. Velamas Balijas, Aryavysias, 

occupational castes like Kamsalas, Gamallas, Kummaras, 

Mangalas, Devangas, Salis, Togatas, Gollas, Fishermen, 

cistes like Pattapus,  Besthas,  Boyas, Mluthraches, 

Sembadavan, Malas, Madigas, Yan-dis, Yerukalas, Donga 
Yerukalas, Kathiras, Dommaras ..... .. Oddars .. ... Kshatriyas 

and Rajus-.... are there (Gazetteer of the Nellore District 

(100-120), APDGN (50-51). 

బిలా గెజిటీరో చెప్పబడిన అంశాల ను శారు. Tod నలా 6 
"ఇన. aa) 

చేసాయి. కొని ఇందులో (గమనామపరం౦గా మాలల మాదిగ కులాలవా 
అలో 

నివసించి వాడలను చెక్చ్పిలెచు వ. వాటికి స్వతం(త (పతిపత్తిలదు. 
% ' యాని 

(గామనాను ని ఘంటువు గణాల్ని కులంగా నే తీసుకోవడం జరిగింది. ౧ణవ్యవ 

గను వ్యక్తం ంచేసే ఎరుకల, కురవ, యానాది ౧డాల (౧1౧068) లో ఏక ర్పడిన 

గామనాసాలు 101 ఉన్నాయి, 

నెలూరు [గామ మనాహూలో కులసూచక అనుబంద (గాహాలు 841. 
(ag) 

మొత్తం (గామనామాల్ల్" (272 7) వీటిశాతం 12.870. వీటిలో కన్పించే 

రా కులాల పేర్లు 54. అని 

ఆదారి (1) ఆచారి. పార్ల పల్లై 

ఈడిగ (2) ఈడిగ. పాలెం, ఈడిగ. మిట్టి 

ఉప్పర (4) ఉప్పర. పల్లె (2 ఆరొపాలు. ఉప్పర. పాలెం 

(2 ఆరోపాలు) 

ఏకిరి ట్ర ఏగరి (1) ఏగర్ల. పాలెం 
ఏత 6) యాత (1) _ ఏతలూరు 
ఒడ (41) ఒదె. కంగడిగ (8 ఆరొపాలు), ఒడె గుంట, కండిగ, 

6 G . నీ ్ష 
ఒడె పె (3 ఆర్ పాలు ఒడె. పాఠం (31 ఆరొపాలు 

యి aa) టె 

కంచర (1) కంచర. పాలెం; కంసల (1) కంసాలి. పారం 

కబాడి గ్ర కపాడి (1) కబాడి, పాలెం 

కమ్మ (19) కమ్మ. కం(డిగ, కమ్మ. పల్లె (2 ఆరోపాలు) 

కమ్మ. పాలెం (5 ఆరోపాలు). కమ్మవారి. పల్లె 
(ap) 

నో 

(2 ఆరోపాలు), కమ్మవారి. పాలెం (9 ఆరోపాలు) 
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సర్యా, నాయుళ్ల 19 నాయుడు చెర్వు. కట్ట, నాయుడు చెర్వు. పాలెం 

i నాయుడు. పేట, నాయుడు. పాలెం (4 ఆరోపాలు), 

నాయుని. పల్లె, చౌదరి. పాలెం 

కాస (2) కాప. పాలెం, కౌపు. లూరు 

పర్యా, రెడ్డు (7 రెడ్డిగారి, కండిగ, రెడ్డి. గుంట (2 ఆరోపాలు) రెడ్డి, 

పాలెం (8 ఆరోపాలు), రెడ్డ. దిన్నె 

కుమ్మర (8) కుమ్మర. గుంట (3 ఆరోపాలు), కుమ్మర. కొండూరు, 

కుమ్మర. పాలెం (8 ఆరోపాలు) కుమ్మర, పేట, 
కుమ్మరూరు 

కూచి (3) కూచి. పూడి, కూచి. వాడ, కూచివాడ. పాలెం 

కైకాల (1) వైకౌల పాలెం 

కోనుటి (8) కోమటి. గుంట (2 ఆరోపాలుు. కోమటి. వేట 

పర్యా, శెట్టి (2) శెట్టి. మ శెట్టి, సము[దం 

గమండ్ల (01) గమండ్ల, పాలెం (00 ఆరో 'పాలు), గను ముళ్ల. దిబ్బ 

గాజుల (2) గాజుల. పల్లె (2 ఆరోపాలు) 

గొల్ల (32) గొల్ల, ఆగహారం, గొల్ల, కండిగ. గొల్ల. కందుకూరు, 

గొల్ల. గుంట, గొల్ల. పల్లె లై (6 ఆలోపాలు). గొల్ల, సేట 

గొల్లల, ములుం, గొల్ల వా వాని, గుంట, గొల్లవాని. మిట్ట, 

గొల్లవారి. తోట, గొల. పాలెం (18 ఆరోపాలు) 
og) 

గోకుల. బృందావనం 

పర్యా. (వేడు (2) © పల్లె, రే. వూరు (చూడు అకారాది నిఘంటువు) 
చాకల (6) చాకల. కొండ, చాకల, గుంట, చాకల. ప్తి 

(2 ఆరోపాలు), చాకల, పాలెం, చాకల, పేట 
చెంచు (1) చెంచు. స్మతం; చెంబడి (5) చెంబడి. పాఠం 

జంగం (10) జంగం, పల్లె. (2 ఆరోపాలు), జంగాల, కం(డిగ 
(2 ఆరోపాలు), జంగాల. దొరువ్కు జంగాల, ఫస ల్లె 
(శ ఆరోపాలు) 

జక్కు_ల (1) జక్కు_లవాని. పలె 

జాండ (8) జాండ, పాలెం (2 అరోపాలు), జాం. పేట 



ల్ని ట్ట న్ క్ th క ల 
శ్ = వా మా 

ల 
BE 
ర S 2] టి లా 

వ 

పట (10) 

పన (గత) 

(వాహ్మణ (0) 

పర్యా. అయ్యవార్డు (1, 

భట్టాజులు (0) 

మంగల (9) 

per మా ని వడా వం జెటి. పాం; జొని [1 శజొగి, పై 
రూ i aa 

> లు క! అనాస వత య కమి 

డక *_లవాది, ౨/౩౦, చవట కు 
న్న పూ. 

జానరి అగగహారరు. వాసర పం. ఆలా తాలు 
వ గా 

దాసరి వరత. “దాసరి నేటి 

ఇల్లీ అడ ని 
పట. ఏం ష్ 
పలి. ఇండు, పలి. పాము (4 ఆరోపాలు) వం పాటి, 
య ఉం ag) మ్ 

దిన్నె. పలి. సాలెం (2 ఆరొనాలుు. పరిపాంం. 
na) య 

కాలివ. పరివాండ్ర. దెరువు, పరివాళ్ల . దిబ్బ 
౧ ఛా కి, య 

పొద రి. నా౭ర,. బాద రి వారి, -కం[డిగ 

మరత. భోం 

బలిజ పాఖథెం (10 ఆరొపాలు), బలిజ. పా 

తన -పోరేరి (4 ఆరొపాలు) 
pr.) 

గ 

ఒరి. పేట (2 ఆరోపాలు) 

3 

స 
శీ 

టోయ. పాలెం, దోయళ. చిరువెళ, చోయళ వారి. పాలెం 
య ఛం aa) 

మంగల, కం(డిగ, మంగల. గుంట, మంగల. చౌరువు, 

మంగలవారి. పల్లె, మంగలవారి. పాలెం 
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ముత్తరాచ (2) ముత్తరాచ. పల్లె, ముత్తరాచ, పాఠెం 

చ (20) | రాచ, పాలెం (4 ఆరోపాలు), రాచవారి. పల్లె, 
పర్యా, రాజ రక్ష తియ | రాచర్ల, పాడు, రాజు. పాలెం (12 ఆరోపాలు) 

రాజుపాలెం. డొంక, రాజుల, పాడు 
లల నె గ wd వడ్ల (1) వడ్డ. పూడి, వడ్రమూడి. పల్లె, వడ్డవాని, పల్లె, 

వడవారి, పలె 
(ag) య : 

వెలం (4) 'వెలం. పలె (8 ఆరొపాలు), 'వెలం. పాలెం, 
(ne) 

'ఎలమవారి, దిన్నె 

వేటగిరి (1) వేటగిరి. పాలెం 
సాతాని (2) సాతాని, పల్లె, సాతానివారి. పొఠతెం 

సాలె (2) సాలె. పేట, సాలే, పాలెం 

ఏటి పరిశీలన వల ఈ జిలాలో ఒడె, పలి, గొల, గమండ, కమ్మ, మి య a య ౧౧ ne) 6 

రాచ, పట్టప్ప, దిలిజ, జంగం, కాప కులాలు అనుబంధంగా గల (గామనామా 
లక్కువ. (చూడు. పట్టిక ఒడ, ఉప్పర, బోయ కులాలు చెరువులు, మట్టిపని 
చే సేవాజ్ణ గా కన్చిసారు. ఒదైకుల వ్యక్తి నామానుబంధం బేయడు. ee 
ఏత, నంజ కులాలు క గీచే వృతి గలవారుగా కన్సిసారు, ఇంక ఈ : (ae) య ద pena.) 

జిల్లాలొ కంచర, కబాడి, కూచి, శకాలు, జెట్టి, డక్క_ల, నాడార్, పట, 
వడ్ల, వెలం కులాలున్నట్లు (గామ నామాలవల్ల తెలుస్తుంది. ఈ జిల్లాలో 
వడాన కులాలు కాప్ప, కమ్మ, బలిజ్క వరం ఇతర కులాలెక్కువ ప్ 
కాప్ప కంచె కమ్మ అనుబంధంగా గల (గామాలెక్కు_ప,. కాబటి ఈ జిల్లాను ర్ 
ఎన్నికల్లో రిజర్వుడు న్హానంగా చేసి యున్నారు. 

మొత్తం కులసూచక (గ్రామాల్లో (341) కొన్ని కులాల శాతం 
ఒడె (41): 12026 రాచ (20): 5.869, 
పల్లి (84): 9.970, పట్టప్ప (11): స. 
గొల్ల (32): 9.880, బలిజ (11): 8.2 నర 
గమండ్ల (81): 9.090, జంగం (10): 2 య 
కమ్మ (28): 821% కాపు (9): 2.680, 
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కణ సూచక (గా పూలు : 

ఎరుకల (8) ఎరుకల, కాల ఎరుకల, పాచ2ం (1 ఆవోపాలు) 

కురవ (1) కురపడాని మా 
య 

అరల ర్వా మ 97) సాన శారి ఆం గ షప 18 ఎనో జ సరం న క 
యూనొాదె 1 యానాది, త ( So ౯౮ లు యానాది. కాలని 

(లఅరొపాలు) యానాది. కొల: యానాది. గుదిశెలు 

(5 అరొపహాలు), యానాడి. చిబ్బ, యానాది. పలె 
30} 

(5 ఆరొపాలు) యానాది. జాలం (0 ఆరొసాలు) 

యానాది నంఘం (14 ఉరోదాలు) యానాది, సెంటర్ శ 

ఇందులో ఎరుకల, కురవ తమిళ మాండలిక పర్వాత గణాలు (Hill 

tribes). ఈ జీల నాయందు యానాదుల (చాబల్యం ఎక్కువని తెలుస్తుంది. 

ఒక్క ఉదయగిరి తాలూకాలో తప్ప అన్ని తాలూకాలో నాదుల ఉనికి 
| ళం 

కినిఇ?ను ౦ది. (చూడు, పటిక. న యానాదులు కెండు రకాలు. తెలుగు 
(waar? రు 

యానాదులు, తమిళ యానాదులు. వీరి నివాసస్తానం శ్రీహరికోట. యానాది 
థా 

అనుబంధంగా గల (గ్రామాలు నెల్లూరు, కాదలి తాలూకాలో ఎకు*వ 
7 ౧ అ 

(చూడు. పటిక. ౨ విలా జనాభాళొో గిరి జనులు 8.1% ఉన్నారు. 
on) ag) 

రాష్టంలో గిరిజన జనాభా ఎక్కవ కల్లిన జిలాలలో నెలూరు ఐదవది. ఈ 
రు ag ne) 

[4 తెగలలో 1,831,277 మంది గిరిజనులునా పరు. ఇందు (పథాన 

తెగలు యానాది (1,18,601), ఎరుకలు (10.121). మిగిలిన తెగల జనాభా 

చాలా తక్కువగా ఉంది. దీన్నిబటి (గామనాష పూర్తి నోలాగే ఈ జలా గిరిజన 
రం eg) 

జనాభాలో యానాదులు సంఖ్య ఎక్కువ. ఏరు ఎక్కువ భాగం వ్యవసాయ 

కూలీలుగా మట్లిపని చేసేవారుగా జీవిస్తున్నారు. మిగిలిన తెగలవారు పందులు 
లు 

"పెంచేవారుగా, తటలు బుటలు అలెవారుగా. పొలాల కాపలాదారుగా జీవిసు 
a] యా గ? 

న్నారు, యానాదులు కాలిసీలుగా ఇండ్లుకి ట్టుకొనీ ఉంటారు. మిగిలిన తెగల 

వరు న చి జ జ వజ జవ జ వారు గుడిసిలలొ అక్క_డక్క_డ నివసిస్తున్నారు, [APDGN (51-52)|] 

మొత్తం (గామనామాల్లో (2727) గణసూచక 
(గ్రామాల శాతం : 3.660, 

గణసూచక (గ్రామాల్లో (101) యానాది 
(గాహాల శాతం : 96.08% 
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కులాల పేరున్న నామబంధాలుం౦డే (గామనామ ద్వితీయావయవా లపై 
౧౧ 

విశేషణ సూచకాలు చేరిన మరికొన్ని (గామనామాలను ఇందులొ చేర్చలేదు, 

త్ర x RA 0 fx ల GJ © ha 2 3G ల GJ © లి లో వ్ A q ty లి (0 © ey 0 రన్న 8౯5 క్ య 

పాలెం మొదలె నవి. నెల్లూరు _(గామనామాల (పధమావయవాల్లొ కన్పించే 
aa) గో 

హిందూ వ్యక్తి నామాల కులసూచకానుబంధాలు (02518 markers) కొన్ని 
జాల 

ఉన్నాయి. అవి _ఆచారి, _చౌదర్హి “నాయుడు ౮ నని భట్టు, _రాజు, 
_రావు, -_రెడ్తి _ళొన్త్ర ఎశేటి, -సోమయాజి మొదలగునవి. వీటిని బటి 

Ga లు ట్ 

కూడా కులాల వ్యాప్తి కొంత తెలుసు ది. 
అలో 

కులసూచకానుదింఛాలు గల వ్యక్తి నామాలతో ఎర్చడ్డ (గామాలు 3 

రెడ్డి, (63), రాజు (14), నాయుడు (22), రావు (0), 

భట్టు (6). _ శెట్టి (8),  -ఆచారి (2), చౌదరి (1), -శాక్ర్ర(h) 

5.2 కుటుంది నాహాలు : నెల్లూరు (గానునామార్లో కన్పించే కుటుంబ 

నామాలు (270). మొత్తం (గామనామాల్లో వీటిశాతం 9.8% (గామనావ 
(పధమావనయవాల్లో కన్పించే కుటుంబనామాలను అర్హ దృహ్హ్యా కొన్ని పర్షాలుగా 

విభజించవచ్చు. అవి 

(అ) వ్యక్తి నామ సూలకొలు ; 

ఉదా: మాచిెడ్డివారి. తోప్ప, ధూర్గటివారి. కండిక, అనంతబొట్లవారి. 
/౯ 

లి, 

కం(డిగ మొదలగునవి, 

(ఆ) (గామనామ సూచకాలు : 

ఉదా : జెర వారి. పాలెం, మద్దూరు. పాడు,  మన్నేరి అగ్రహారం, 
కొవూరివారి, దిబ్బ మొదలగునవి. 

(ఇ) స్టలనామ సూచకాలు : ఉదా" - వరీకొండ హార 

(ఈ) నేనరిక సూచకాలు : 
మ గ 

ఉడా : Fy వ ఇ ' మన్నెంవారి. పల్లె, మన్నే. గుంట మొదలగునవి. 

(4) జంతు సూచకాలు : 

ఉదా : ఉడతావారి. పార్గ పల్లె, ఉడతావారి, పాలెం కోడి, వాక, ఆవులవారి. 
పల్లి మొదలగునవి. 
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ఉదా: కంచులవారింపా హూమడి వారి మాహా చెరు మొ॥ 
(ne na; 

(ఎ) ఆహార సూచకాలు : 
ఉనా : చలావారి. పల, చల, గరిగల మొదవలగున% 

og) రం య 

డ్ అలి ॥ ఆర్ష కః (ఎ) పరిపాలనా నూచకాలు : 

శూ అనా వారి? స్మ్యతం, దొరవారి. పాళెం మొచలగునవి 

5 శీ మతం: నెల్లూరుజిల్లాలో (వధానమైన మతాలు హిందూమతం, 
(a) ౧0. 

కఇసాంమతం, క)స్త మళం. హిందూమతం భారతంశంలో | పరానమన లా యా 0 ai 
మతం. విజశపరిపాలకుల నల్ల వచ్చిన మతాలు ఇస్తాం, కేసినసవ లేక వో = J 
(కిషియన మతాలు. హిందూమతంలోని తిరుగుబాటు కకం వల జ్ ల్ 

శు 
a ne) డా 

జె నమతాలు పుటుకొచ్చాయి. పాడు అనుబంధంగా గల ,గామాలు జె నమత 6. ట్ (0 ము 

సూచకాలని ఒక వాదం ఉంది. జె నమతంతో పోల్చితే నెచమత వాగ్గపి వా శో న సో 

శ (గామనామాలపెన చాలతకు_వ, ఈ రండుమతాల్ని 
a aes 

అమా చ్చ 
(so) ఎ ౮ ఇ౦దెిందె, 

16 వ. శ. నుండి ఇసాంమత పభావం దక్షిణానికి వ్యాప్త చెందింది. 
లో 

వ్ 

విజయన గవ సా(మాజ్య పతనాగంతంం ఈ జిలా గోరొ_ండి నవాబుల 
భ్ - 

వశ మెంది. గ్ా పాండి రాజ్య పతనానంతరం 1753 లొ ఈ జిలా 
స్త య 

_టు నవాబుల పరిపాలసి కిందికి వచ్చింది. నవాబులు అధికారంలోకి 

a వీరిఅధికారం, మతం (పాదిల్యంలోకి వచ్చాయి, (గామనామాలను 
3 mee Ca es య్ ముం | బటి చూసి ఇనాంమత (పభావం ఎంత వరకు ఉందో తకెలుసుంది. కడప ట = నో. 0 

భౌ సీ ట్ర్ జ్ జల వ = a బీలాతో పోలిన గెలూరుజిలాలో ముసింలు తకు_వ. 
ne) చి ౧ ౧ గా స్త 

£8 స్ శతాబంలో డస వముతం నెల్లూరుజ్ లాలో (పవె శే సెటదబిడింది. 
టు ౧ ల 

గూడూరు | పాంతంలో జర్మన్ న్లూధరన్ వారు, నెలూరులో అమెరికన్ చాపను 
(ag) రాటు 

వారు 'కేందాలు నెలకాల్సి మతప్రచారం గావించారు. మతవిషయాలను (పజలకు 

తెలపడానికి. ఏళు విదా ద్యాసంస్థలు నెలిక్ కొల్ఫారు, అందువలన నె 
ne) ne) 

మిషనరీలచే స్తాపించబడిన పాఠశాలళక్కువ. నెల్లూరు శె స్తవ సంఘాల్లో 
(ఇ య యాం nD ఉం 

ముఖ్యమైనవి బాప్టిస్టు, లూధకన్, కాథలిక్ సంఘాలు మొత్త౦మిద నెల్లూరు 

జిల్లాలో (పతిగామంలో ఏదోఒక కె కై9స్తవ సంఘం ఉంది. 'నెలూరుజిలాలో 
np) a) 



గూడూడు, సూళ్లారుపేట తాలూకాలలో తప్ప అన్ని తాలూకాల్లో బాప్లిస్సు 
య అట 

సంఘాలున్నాయి. నెల్లూరు పటణంలొని సుజేదారు పేటలో 1844లో బాషిను 
aa) లు బట 

సంఘం స్థాపించ బడింది. ఈ జిల్లా గెజిటీరు (పకారం హిందూవులు 

17,78,057 మంది, మహమ్మదీయులు 154,008 మంది, కై?స్తవులు 1,01, 

417 మంది. జై నులు 186 మంది. బొద్దులు 2 మంది (APDGN 238) 

నెల్లూరుజిల్లా ' గామనామాలను మతానికి సంబంధించి ఈ కింది రకాలుగా 

అర ఆ జో వక చలం ఖుష్ (4) శ్రైస్సవి ధట గయా Uw మమాలు 

హిందూ మతసూచక (గామనామాలు : ఈ జిల్లాలో హిందువుల సంఖ 
నూటికి తొం థె శాతం వైలుస సై ; 

థె అని తెలుస్తుంది, అం దువల్ల 7 వ్యక్తి నామసూచకాలు, 
లో 

(గామనాహాలు ఎక్కు వగా హిందూ చేవతల పేర్ల న కన్పిస్తాయి. (దావిడ 
దేవతల పేర్ల తోఏ ఎర్చొడిన (గామా లు కూడా $5 కొన్ని కన్చిస్తాయి. : 

ఓ { శ్ a £ oa న్ el 0 CA Sy 0! 
చి ట్ 

BN (౮ లె, లక్ష్మక్క, కండిగ, 
క్షి అట్ల నా 4 ళో క అంకిరెడ్డి. పర్ష, చెంకట. గిరి, న పురం, అక్క నమ్ముడం 

' 
ళీ » 

ia 

అల్ల Ir టం! శతాబ్దాల్లో ఎవ వేష్షవ మతాధిక్యతవల్ల (గామనామాల్లా 
పొందూమత శాఖల (వభాదం. పష్యర్త జ 

లు: జంగాల. పల్లె, తంబళ్ల, గుంట, తమ్మిన, 
ర గునుపాడు, విరు, వూరు మొదలగునవి, 

(ఆ) వైష్ణవ మత సూచకాలు : వెంకట. గిరి శంఖ, వరం, రంగ 
నాయకుల. పేట మొదలగునవి. 

' 
ret 
ene 

2 hhh Pot _ 



జె నమతనూచక | గామనామాలు నెలూరుజిలాలో శె నమత (పభావం ఉందన న్ా (ag) na) ర: 

లాం ఆ - చ అల్ల ఖో అ చి డానికి కొన్ని _గామనామాలు ఆధారం, వైనమత (ప్రభావం తెల్చ కొన్ని 
అల సవారి బూ చ (గామన ర కన్బీసాయి 

ఉదా: జొన్న వాడ, ప్పరిణి, ఉచ్చలపాటి. దిబ్బ యు 

జొన్నవాడ : నెల్లూరుకు 15 మైళ్ళ దూరంలో జొన్నవాడ (గామముంది. 
ఇక్కిడ కామాజీదేవి ఆలయముంది. పూర్వమిచ్నాట జై నమతం 'వెలసినటు 

ల ౧ 

తరువాత ఇది వీర శెవ మత [ప్రాభవానికి లోచై నట్లు హేతువులు కలవు. 
(సర్యగ 'హాం్యధ విజ్ఞాన క కోశ 0, సం. 5. పు_927) 

పురిణి : ఒకప్పుడు ఈ పల్లెకు దక్షిణాన పృరిణజమ్మ అనే (గామదేవత దుష్ట 

శక్ప్తులనుండి కాపాడినందున పురిణి అని పేరు వచ్చినధట. ఈ (పాంతంలో 

జైన్నపతిమలు బయల్పడటం వల్ల ఈ (పాంతం జైనుల కేందంగా ఉండేదని 

సానికి చరిత (CO FF. 163) as: నమత డేవత ఏమో ! 
© 

బొనమత సూచకాలు : ఈ చదిలాలో నుత (పభొపర తెలిపే కొని? (గామ అ య వ 

నామాలు కని*సాయి. 
OD 

ఉదా: బూద. వాడ, బూదనం, దొజన, పా మొ 
జ గా 

(క్రమంగా బౌద్ద. జైనమతాలు కీణీంచి హిందూ మతమే ఉచ్చస్టితిలోకి 

వచ్చింది. హరిహరా దె తాన్ని (పతిపాదించిన కవి బహ్మ తిక్కన ఈ జిల్లా 

వాడే, ఎవ, చె దిష్టవ మతాలకు (పతీకగా ఇప్పటికీ నెల్లూరులో రింగనాయకుల 

3 స్, మె ఇవాలయం, “మూలస్తా నేశ్వరాలయం ఉన్నాయి, 

స్తాం మత సూచకాలు : నెల్లూరు మండలం గోల్కొ౦డ నవాబుల అధికారం 
ళం 

ద 17వ శతావిలో ఉన్నట్లు ఆధారాలున్నాయి. . The invasion that had 
టు na) 

any impact on this district was that of the Sultan of 
Golkonda Abdullah Qutb Shah (A.D. 1626 - 72) under- 
taken in AD. 1642. (APDGN. 34) అప్పటి నుండి ఇనాం నుత 

వ్యాప్తి, జాతివ్యాప్తి. భాషావ్యాపి జరిగినట్టు తెలుసు ౦ది. మహమ్మదీయుల por.) అటో a.) య జ 

(స ౧1 

ప్రభావం ఈ కింది (గామనామాలు, వ్యకి నామాలు వ్యకృసరుసాయి. నెలూరు 

జిల్లాలో ఇస్తాం మత సూచక (గామాలు 18. ఆవి తురక,పాలెం (14 ఆరో 
పాలు) మహమ్మదీయ. పాళెం (2 ఆరోపాలు). 
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యవ ణి గి గా ఆంగ్లేయుల పేర్లతో ఏర్పడిన (గామనామాలు , 

ఉదా: జేమ్బు. తోట, డేవిడ్, పేట, జోసఫ్. పేట మొదలగునవి, 

5.4 వాస్తు సూచకాలు: వాస్తు, దుర్గ సూచకాలైన (గామాలు, (గామ 

నామ ద్వితీయావయవాలు ఈ జిల్లాలోని వాస్తు విశేషాల్ని వ్యక్త పరుస్తాయి. 

య o ఉదా: కోట, కోట. అడవి, కొట్టాల, పల్ల, గుడివల్లై, పాడు, గుడి, 

నరవ మొదలగునవి. 

వాసు సూచక ద్వితీయావయవమైన = దుర్గం అనుబంధంగా గల (గామం ఒక పే 

కన్సిసు ౦ది. ఉదా : ఉదయగిరి. దుర్గం 

5.5 చేళవిభాగ సూచకాలు : దేశ విభాగ సూచకాలైన కొన్ని (గామ 

నామాలు అస్పటి మండల విభాగాన్ని సూచిస్తాయి. 

ఉదా: వే.నాడు, పేర్నాడు (పేర్. నాడు 

5.6 సంఘటన నూచకాలు : ఒక సంఘటనను ఆధారంగా చేనుకొని 

ఏర్పడిన (గామాలివి. 

ఉదా : ఆకలి. వలస, నాటకాల. దిబ్బ, స్వాతం(త. పురం మొదలగునవి 

5,7 విశేషాలు: (గామనామాల్లో సాంస్కృతిక విశేషాల పరిశీలన 

నల్ల కులవ్యవస్థ, హిందూమతాధిక్యం తెలుస్తాయి. జైన, బౌద్ధ మతాల 

వ్యాప్తి తెలుసు౦ది. ఈ జిలా (గామనామాలను “ఆర్కీయాలాజికల్ సర్వే” అటే వానే నో. 

వాళ్ల ఆధారం చేసుకొని అయా ప్రాంతాల్లో (తవ్వకాలు జరిపితే ఎన్నో జైన, 

బొద సొవరాలు బయటపడవచ్చు. ధధ 

పట్టికలు : | కులసూచక|గామనామాలు. నీ గణసూచక[గామనామాలు, 
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కోల సూచక (పధహావయవ (గామనామాల పట్టిక 

Can 2 a న న. a 3 se ఏ i (0 గ 7 పధమావయవ మ ge . Bleinjels|e| 

1 అడారి 1 1 
2 ఈడిగ క్షే 1 
8 ఉప్పర 2 2 4 
4 ఎకరి l 1 
5 ఏత 1 1 
6 ఒడ 3 5 § 5 6 6 5 3 41 
7 కంచర, 1: కే 
8 కంసల 1 l 
ఏ కపాడిల్రి | 1 

రబాడి 

10 కమ్మ లి 3. 6 4 9 సు 3 3 4 28 
నాయుడు 

11 కాప్పు ట్ర రెడ్లు శే 2 11 4 9 
i2 కుమ్మర 2 1 1 2 స "2 9 
15 కూచి 3 3 

15 కోమటి ల్సి 1 3 1 ఫ్ 
కెటి 

చు 

16 గమండ్ల 3 5 3 19 1 31 
17 గాజుల. 1 ణి 
18 గొల్ల 2 4 3 5 1 ¢ 4 6 3 ౩34 
19 చాకల క్షే i 3 6 
20 చెంచు 1 
21 చెంబిడి 2 2 1 వ్ 
22 జంగం 1 2 3 2 1 1 10 
23 జక్కుల 
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58 సాతాని 1 1 2 

శశీ సాలె 1 1 2 

మొత్తం 841 

గణసూచక (ప్రధమావయవ (గ్రామనామాల పట్టిక 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 ఎరుకల 3 

2 కురవ 1 1 

$ యానాది 16 22 6 2 33 7 8 ౩3 97 

మొత్తం 101 

6 చార్మితక విశేషాలు 

6.0 (గామనామాల పరిశీలన చర్మిత నిర్మాణానికి తోడ్పడుతుంది. 

వివిధ జాతులెంతవలకు డేశంలో పలుకుబడి సంపాదించాయో తెలుసుకోవచ్చు. 

దెశచరిత పాలకుల జీవితాలను బట్టి రచింపబడుతుంది. కాని (గామనామాల్ని 

బట్టి చూస్తే పాలకులు కాకుండా జనులలో పేరు పెంపులు గల్లిన మహ నీయులెందరో 
ఉండేవారని పాలకుల పెర్ణవలె వారి పేర్లుగూడా (గామనామాలుగా నిలిచి 
పోయాయని తెలుస్తుంది. ఈ పరిశీలన వల్ల (పశ్యాతి చెందిన వ్యక్తుల వంశాల 

చరిత కొంతవరకు తెలుసుకోవచ్చు. 

6.1 నెల్లూరు (గామనామాల (పధమావయవాల్లో కన్పించే వ్యక్తినామ, 

కుటుంబనామ, విరుదనాను సూచకాలు పరిశీలించినపుడు స్తానిక చర్నితలో ఆయా 
వ్యక్తులు వంశాల, పరిపాలకుల (పభావం కొంత ఆర్థమవుతుంది. కొంత 
మంది జమిందాల్ల పేర్లతో ఎర్పడిన (గామనామాలుకూడా కన్చిసాయి. దీని 
నాధారింగా చెసుకొని (గామనావాలను మూడు రకాలుగా విభజించవచ్చు. 
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(అ) న్యక్తినామ నూచకాలు (ఆ) కుటుంబనామ నూచకాలు 

(ఇ) విరుదనామ సూచకాలు 

6.2 వ్య క్తినామ సూచకాలు : నెల్లూరుజిల్లా (గామనామాల్లో వ్యక్తి 

నామ సూచకాలు గల (గామనామాలు 586. వీటిలో పృరుషనామ సూచకాలు 

525, స్రీనామ సూచకాలు 71. వీటిని పరిశీలిస్తే (గామ నిర్మాణానికి (శ్రీకారతి 
చుట్టిన వ్యక్తుల పేర్ణతో కొన్ని కన్చిసాయి. కం కాంక్షగల పాలకులు తటాక్త, 

(గామనిర్మాణం చేసి తమ పెరు పెట్టుకొన్న (గామాలు కొన్ని కన్చినాయి. 

పరిపాలకులనుండి గౌరవసూచకంగా (గామాలనుపొంది తమ పేర్లతో వ్యవహ 
రించుకొన్న కొన్ని (గామాలు కూడా కన్చిసాయి. ఈ (గ్రామాలకు చెందిన 

ఫియత్తు లవల్ల కొంత లభ్యమవుతుంది. స్తానిక చరిత "మెకంజీ శె 
ఇ యా 

ఉదా : బుచ్చి రెడ్డి సాలెం, మహిమలూరు, అనంత. సాగరం, నాగ 

మాంబా. పురం, చిటయ. పాలెం, ఉరఫ్. మినగలు, లక్కరాజు, 
బు ౧ 

పాలెం మొదలగునవి. (వివరాలకు చూడు. అకారాది నిఘంటువు) 

6.8 కుటుంబనామ సూచకాలు : నెలూరుబిలా (గామనామాల్లో కన్పించే 
య (ag) °° 

కుటుంబనామాలు 270. వీటిలో (గామ నిర్మాణానికి తోడ్పడిన కుటుంబాల 

చేర క్రో ఏర్పడినవి కొన్ని కన్సినాయి. న్య కినామాలే కుటుంబ నామాలుగా 
ap) నం అణాల ॥ 

(గామనామాల్లో కన్చిసాయి. (గామనామాల్లో కన్పించే ఇంటి పేర్లు గలవాళ్లు 

ఇప్పుడా (గామంలో లేకపోయినా వారిపేర్ల తో (గామాలుండటం వారి యశస్సుకు, 

కుటుంబాల (పాముఖ్యతకు తార్కాణం. 

ఉదా ; ఉడతావారి, పాలెం ఉడతావారి. పార్ల పల్లె, ధూర్ణ టి వారి. కం(డిగ, 

గంగులవారి. అయ్యవారిపల్లె, గంగులవారి. చెరోవలె, గంగులవారి. 
యం “టి. య 

ర వపుతల్ను గతగుఅపోరి :.ళూరువల్నె ఆవులవారి, పళ, 
aa) య (ng) 

కందులవారి. పాలం, చలావారి. పాలెం మొదలగునవి. 
య 
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వీటిలో కొన్ని కోటుంది నామాల పరిశీలన : 

ఉడతావారి పాఠం : గోల్కొండ నవాబు తలమీదికెక్కి.న ఉడుతను హస్త 

లాఘవంతో పడగొట్టిన నవాబు మన్ననలు పొందిన లింగమనాయుడను మూల 

పృరుషునితో ఈ కుటుంబ చరిత [పారంభమగును””. (వి. మం, స. పుట=84) 

ఈ విధంగా వీరికి ఉడతావారని ఇంటిపేరు ఏర్పడి ఉండవచ్చు. 

ధూర్తటివారి కం[డిగ : “ఈ అగహోరీకులు ధూజకాటివారు అనే క వీశ్వరులు 

సాంప్రదాయంవారు””. (మెకం. 854 252) బహుశా ధూర్జటి కవీశ్వరుని 
కుటుంవీకులవల్ల ఏర్పడిన [గామమె ఉండవచ్చు. గంగులవారి. అయ్యవారిన ల్లై, 

(a) మ ae) 

గంగులవారి. చెర్లోఫల్లై, గంగులవారి. చెరువుపల్లె, గంగులవారి. డేకూరుపల్లె... 

ఈ నాలుగు (గామాల చరితను పరిశీలిసె స్తే గంగుల గురవయ్య ఈ (గామాలకు 

అచ్చు కావర్ గారు ఆనగా దుర్గర కణాధికారిగా వుండేవారు. ఇతి నియమించిన 

వాడు మీర్జుమా. డిలీ చక్రవర్తి ఉత్సరువుసెన పై(గామాలు ఇతనికి ఇవ్వ 
ఇన్. చ తాజా అవి నూ ర 

బడ్డాయి, (వివరాలక్షు బై మరస: పు=88) 

6.4 బిరుద సూచికాలు : గొప్ప పరిపాలకులపేర్తతో లేక విరుద 

సూచకాలతో ఏర్పడిన కొన్ని (గామాలు కనిపిసాయి. దీనివల ఈ నుండలం 
న గా 

పె ఆ పరిపాలకుల (వభావం తెలుసు ంది. 
రా ముఖాల 

ఉదా:  కెలుగులాయ. పృకం, 'ఇవనోళ్ను. వై 
ag] 

శ తిరుమలరాయ, గుంజు, 

పండ ంగం మొదలగునవి, 

ఇందులో మొదటి మూడు (గామాలు (కిషచెవరాయలు, తిరు మలరాయల 
దం 

వల్ల ఏర్పడి ఉండవచ్చునని చెప్పవచ్చు. పం(డంగం. గుణగవిజయాదిత్యుని 

సనాని పండరంగడు వల్ల ఏర్పడినట్లు చారిత కాధారాలున్నాయి, (చూడు, 

ఆపె ది నిఘంటువు) కై 
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ఏ రకమెన (గంధస్త సాక్ష్యాలు, శాసనాథారాలు లభించని (గామనామాల్లో 
రా (౧) Car) 

ఉడా: పలదోలు, పల మాల, బలచోలు. ఈ (గామనామాలను బటి 
ఉట. (ag) (ag) యు 

క న్ ఎవ య న్ా అలీ పు స్టూలంగా ఇవి పల్లవ వంశం పేరుతో ఎర్పడ్డ యని చెప్పవచ్చు. (క్రీశ రివ 

శతావినుండి 10వ శతాది వరకు నెలూరుజిలా పల వరాజుల పరిపాలనలో ఉన్నట్లు 
(ae అ (ag) య ag) య 

చర్మిత (APDGN. 16-18) 

6.5 జమీందార పేరతో ఏర్పడిన (గామనామాలు : నలూరుజిలాలో 
(ag) య (ag) (ag) 

వ్యక్తి నామాలతో ఏర్పడిన (గామానామాలు (పత్యేక పరిశీలనార్ల మైనవి, 

చార్మితకాధారాలు లభ్యమైన మేరకు వీటిని వివరించడం జరిగింది. నెల్లూరుజిల్లాలో 

జమీందార పేరతో ఏర్భడిన కొన్ని [గామనామాలు కన్చిసాయి. ఈ జిలాలోని 
౧ య ర అవా og) 

ముఖ్యమైన ఉమీందారీలు ఉదయగిరి, ముత్యాలపాడు, వెంకటగిరి, పె దాపురం 

మొదలగునవి. ఈ జమీందారీల చరితను పరిశీలిస్తే ఒక్క వెంకటగిరి 

సంస్థానకుల పేర్లతో ఏర్పడ్డ (గామనామాలు మాతమే కన్పిస్తున్నాయి. 

ఈ జిల్లా జమీందార్ల లో ఆ(గఫీఠం అలంకరించినవారు, రాజ విరుదాంకితులు 

వెంకటగిరి సంస్థానాధీశులు. వెంకటగిరి నెల్లూరు నైరుతి దిశగా 50 మైళ్ల 

దూరంలో ఉంది. వెంకటగిరి పరిపాలకులైన వెలుగోటివారు వెలమలు, వీరి 

పూర్వులు కాకతీయుల కాలం నుండి ఆయా స్మామాజ్యాధి పతులను సేవించినట్లు 

“వెలుగోటివారి వంశావళి” అను గంధం పేర్కొ_౦టూఉంది. ఈ వంశీయులు 

దానధర్మాలకు, శౌర్య _ పర్యాకమాలకు పెరొందినవారు. ఏరి వంశవృక్షం 

పరిశీలిస్తే (గామనావాలకు సంబంధించిన కొత్త 'విషయాలెన్నో తెలుస్తాయి. 

ఈ మహనీయుల సేర్షతో ఏర్పడిన (గామనామాలు వేంకటగిరి తాలూకాలో వారి 

యశస్సుకు, దానధర్మాలకు (ప్రతీకలుగా ఉన్నాయి. 
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వెలుగోటివారి వంశవృక్షం పరిశీలిస్త వెంకటగిరి తాలూకాలో కన్నించే 

వ్యకి నామ సూచకాలై న (గామనామాలు చెవిరెద్ద. పల్లె, పెదయాచ. సమ్ముదం, 
(Spear మ్ G aa) టి 

బంగారయాచ. సము[ దం, రాజ నర ర. ఎయూబ. నర. “రోజాను నరల్మ 
జీ విద్వతు_వార యాచ. ననుదం, వీఠకువూర యాచ. నసము(దం, న్వరయాచ. 

గ వు 
ఆ లి pens) np చ లో గ అతాయ మేన జ” 

ee aloe Ea (గాచు నామాలను పరికీలిసె ఇవన్నీ జమిందచారుల. ఓ? క్ 
Ws రము అబి న. 

నామాలతో $4 ర్పొచీనవని తెలుసు ౦01. ఇవిగాక ఈ తాలూకాకు చందిన 

వదం, (గామాలను వప తరానికి చెందిన బంగారు యాచవ 

యుడు (వాహ్మ్య్మణులకు చానం చసినటు చార్మి తకాఢారాలున్నాయి. 
ళం 

చెంకిటగిరి జయిందార్షకు మూం౭పురుమడు చెవిశడి (AD. 1350). 

The.members of this family tr.ce their descent frm cne 

Chevireddi said 10 have live about AD. 1350. (APDGN. 39) 

ఇతని పేరుతో ఏళ 'ఎడిన (గ్రామం చెవిరెడ్డి. వల్లె. ఈ వంశంలో 20వ తరానికి 

చెందిన పెద యాచమనొాయుడు (16 శ) పర్మాక్రమవంతుడు. ఇతడు చరితలో 

£) 

యాచి కూరుడుగా (వసిర్ధాడు అ తదు. చెంరకటునిరి దుర్గాం దైన గొబ్బూరి 
a 

జగ్గరాజును ఓడించి "'వెంకటగిరిని (కీ త, 1599 లొ ఆకమించెను, అప్పటినుండి 

వెంకటగిరి సంస్థానాధికులై ర. కళ సలల. వ తకోనికి వలన 
(cn 

బంగారు తపు (Tit వ ఠా co ఠా నా ఇ 

J ~— 

(AN 

yy 
G షై ళ్ fs 

జి 

థి] Gs ౭9 Gc 

ణి py 
క క శ 

"వెంకటగిరి సములు పవిపాలిఐచెను. ఇతడు తన తలి దం! ల సెళ్ల కో శెండ డుగామహా 
cc 

అను దాసహ్మాణులకు చానరణనిన.  దిమర్వుర హాక్ రడ శతు. లో ఇలా ఉంది. 
చం pues) 

wer hE రోరడ సురత బం(డ్రగిరి రాజ్యంలోకి చెల వెంకటగిరి 
(ap 

5 క ద సుం సం ఇల్లు ర్ు ఈ అలాగు oy స బు జ గో ల అగ os వ pias 

సెమలోని సప Nie (రగ్రూకానిక కుమార యాచి ముచసుని తందపరుపెటి 
ల యి 

కు వాకా టై pan చి = ఇ ని గ & రో, 

స “మానంగా హాహా యులను చాను చె చును (Ce 1682 దుందుని 

el సి షు ప్రై 

(ఇ అ తీ ప్ల ఉషా a క్ష అల్లో అ న > వ ధ్ 

నుంపక*,రాని రట ముర ఉంద యక్ తమరి ౦లొ్ననున సదపర మను 
ల] న. ఢి 

ot వ్ “ur ళో దడా ల 4 నా. నే స 

(గామాసిం వకదవమెంవా వరమణదు తెరి పరద చైవ రి జంక టా చార్యులు కొలా 
ag) అననా 

ల్ క్ు శత షు జస wai అ వే శ న్ా _ se మలం వుంకటాచంరం పంచితుల౭కు దాసం ఉఇనెనట'', (ఒంక టగిరి కఫియలతు 
రయి గా 

జం S i గీ వ్ వ 1. =. తం. చి ఖా ఇ 
రు ఆ వలీ. చరి 02 ఇలలో లివి తరాని3 చెందిన స్ క్ సతత సాటుడు 

bang 
ఖ్ ఇల్లీ జూ ఈం కోన వమ లా ర ర్ట న్, స్తో (10001248) పరాక్రమవంతుడు, వద్యానంతుడు. రొసనూరి చెంకటవతి, 

గా నో క్షి సగ షొ జే అ © ల గ చి జ 

ముంది అప్పయ దీక్షితులు, మోచ్చు వెంకన్న మున్నగు కివుఎతనీ ఆనానం 
యా 



లో ఉండిరి. ఇతడు (గంధకిరికూదా. ఆ కారజాన ఈయన లోకాన 

'వియతు.మారి యాచమ నాయుడని, ఇతని సంనానం వివ్వుర్ సంస్లానమని 
~ డ్ య థా 

సేరనబడింది బహుశా ఇతని ఎరు వణ విదుదమ్మూుమార యాచనము[చం 
య ad కక అ ఇఒ ఖీ ne అన్నుగామం ఎప్పుడ ఉండవచ్చు ఈ వంకంలొ 27వ తరానికి చెందిన 

ల ae “ఇ ౧ ఇ ఖు యో 

కుమార యాచమ నాయుడు (185! అ 1892) గొప్పు రాజనీతిజుదు. తన 
చః 

పాండిత్య విశెషంనల ఇతడు సజ కుమార యాచను నాయుముగా | పసిది 
య విద్మ ఆధ 

పొంచెను. 

ఏరి వంశ వృాక్షం, చర్మిత తెలిసినను నృష్షంగా కొన్ని [గామనామాలు 
లు 

తప్ప అన్నీ త గా ఎర్పిడినాయని చెప్నదానికి తగిన ఆధారాలు లవ 

కొన్ని (గామనామాల (పధమావయదార౮న చెవిరెడ్డి పెదయాచ, బంగారుయాచ, 
రం G 

యాచ, రాజు విద్యతు_మారయాచ, ఏం కుమూరయాచ, స్వ్యరభూ ్ొచ, 

అనునవి వ్యకి నామాలు ఈ వ్యకి నామాలన్నీ జమీందార్ల వె ఈ అరతో 
యా అచు Fp) 

కన్పించే విద్వత్, ఏర అనేవి వీళ్ల వ్యక్తిత్వాన్ని, వీరత్వాన్ని తెలిపే విశేషణా లె 

డవచ్చు. బంగారుయాచమ  నాయుడులోని బంగారు తత్సమీకరించబడి 

న్ గామారిండేమో. 
(35 

[ 
ష్ క 

et 

వెంకటగిరి సంస్థానానికి చెందిన కొన్ని విశేషాలు : 

వెంకటగిరి సంస్తానం చుట్టు పక్కల కాళహస్తి, కార్వేటినగరం, 
షః ' a లు 

"సె దాపురం మొదలగు సంస్థానాలుండెడివి. శః సంస్థానాధకులత్ొ" వెంకటగిరి 

సంసానం వారికి వివాహ సంబంధాలు ఉండవి. విజయనగర సావాజ్య 

కాలమునుండి వెంకటగిరి సంస్థానాధీశులు వై వైష్ణవులు లు, వివ్వక్కు మారయాచమ 

నాయుడు (28 వ్ తరం మొటటమొదట కివభకు డె కాళికామందిరం నిర్మించి 
అ క కక 

నట్లు తెలుస్తు ది. తల. తరంవాడైన సర్వజ్ఞకుమార యాచమనాయుడు 

అ భక్పుడు. " అప్పటినుండి వీరి వంశానికి ఇలవేల్పు రాధాకృష్ణస్వామి. 

© 

ఏమైనా శాననాధారాలు, మెకంజీ కెఫియత్తు లలోని చరిత శాసన సాక్ష్య 

లకు అనుగుణంగా రూపొందించి నప్పుడ నిర్దిష్టమైన చార్మితక వివరాలు 

తెలుసాయి. అప్పుడే (గామనామ పరిశోధకులు [గామనామాలకు చరితకు గల 

సంబంధాన్ని శాస్త్రీయంగ రుజువు పరచగలరు. 



82 

6.6 పునర్నామములు లేదా ఉరఫ్లు : 

(గామనామాలకు ఏర్పడే పునర్నామాలు లేదా మారుపేర్లు (ఉరఫ్లు 

సాధారణంగా ఒక సంస్కృతి మీద అన్యసంస్కృృతి ఆధిక్యతను వెల్ల డిస్తాయి 

లేదా, పాలకజాతి (ప్రాధాన్యతను నిరూపిసాయి. ఒకే (గ్రామానికి రెండు పేర్లు 

(ప్రచారంలో ఉన్నప్పడు, లేక అనే అర్హంలో ఉపయోగించే వేరొక పేరును 

ఉరఫ్ అంటారు, తెలుగు (గామనామాల విషయంలో పునర్నామీకరణ 

పరిశీలన ఆన క్తి కరమైనది. నిఘంటువులో వీటిని నామాంతరాలనీ పర్యాయ 

పడాలనీ వ్యవహరించడ మైంది. 

దేశీయ (ప్రభువుల పృనర్నామకరణంలో సంస్కృృతభాషా (పాబల్యం, 

కీర్తి కాండ్ష; మహమ్మదీయ పాలకుల పృనర్నామకరణంలో బంధ్యు పీతి, 

ఉర్లూ భాషా (పభావం గమనించదగినవి. స్వాతంత్ర్యానంతరం డేశనాయకుల 

పేర్లతో పేట్రలు, (గామాలు కూడా ఏర్పడు తున్నాయి. 

ww అర [ చ a) జి నెల్లూరుజిల్లా (గామవామాల  వరిశలనలొ కూడ పైన పర్కొన్న 

అంకాల (పభావం కన్సడురు౨ది. 

1. చేశీయ పాలకుల కీ = సంస్కృత ఖామా (వ బల్య fur కొం a (౧0 

ఉదా : కాటాయపాడు; నామా. అ్యగహారం కాటవావిటైన తిరు వెంగడనాధ 

చతుర్వేది మంగళం [1809.10 N1. 28518 
నాగవోలు _ నామా, తిరువెంకట చతుర్వేద మంగళం [18 శ Nl 8. 

2.8.9] 
నాయుడుపేట నామా, లక్ష్మీ అనంతసాగరం [ మెకం.844-26,82] 

2. మహమ్మదీయ (పభువుల నామాంతరాలు = ఉర్దూ భాషా (పభావం : 

ఉదా : కూనలమ్మపాడు.నామా. ఆయేషాపూర్ (మహమ్మద్ గురువు భార్య వీవీ 

ఆయేషా పేరుతో ఉంది) 

అసమ సము[దంపేట = నామా, రహమదాణాదు (మహమ్మద్ గురువగు 

అలవీ(బుపేర ల్ ఎడింది) 

జువ్వల గుంటపల్లై = నామా. అలవీపూర్ (మహమ్మద్ పేర 

ఏర ఎడిందిి 

(వ ఉదాహరణల విన. అకు చూడు ల! వ్నిమర్హిన, పెం 177180) 



అక ?_హమాంచాప్పురం ఉరఫ్ చెల అగహోరం 
లిం టు 

అరిగుండం 49 పడమటి కం(డిగ 

ఉదయగిరి స కొండాయ పాలెం 

కొమ్మిపూడి 33 el రా 
(aa; 

కోటితీర్ణం 49 తూర్పు కంభంపాడు 

జయప్పరం 39 పోకలంగాయపల 
ag) 

అమ్మమాంబాపుర 0౮ 3 జోస్యులవారి క్ర ౦(డిగ 

తురిమెర్ అ కీరుపలె 
గా "వో 

తూర్చుపూండ్ల 4 రామసాగరం 

పోఅంగానిపల్లె స్ట వరాజు సూరాయపలె 
ళల 

మంగుపలె న క న్నేపల్తె 
ne cc 

మన గటు స్ట చిటయపాలెం 
గొ లు 

రామాపురం 3 చామంచెన 
ఉన్. 

రావిమానుదిన్నె ౫ వెంపలెతోక 
రం 

వెంగమా ంచాప్పరం 39 ఎంగుపాలెం 

సున్నంవారి చింతల 3 తిరుమలనాయుని పశె 
ఛాన్సా 

వీటిని అకారాది నిఘంటువులో (పధాన ఆరోపం పక్క_నే యిన్వడ మెంది, 

అక్కడ వీటి వ్యుత్పత్తి వివరించబడలేదు. ఉరఫ్ (గామనామ (పధమావయ 

వాల్లో వ్య క్త్నామ సూచకాలు, కుటుంబనామ సూచకాలు, దిక్చూచకాలు 

కనిశసు నౌ? యిం 
వి oe 
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8.7 నెల్లూరు జిల్లాలో చార్మితకమైన రేవు పజ్ణిణాలు గలవనడానికి, 

సముుదం మీద వ్యాపారం సాగిందనడానికి నిదర్శనమై మైన (గావ మాలు 

ఉధా ౩ దుగరాజ పట్నం, డిజ్ఞాపట్నం, రామాయపట్నం (వివరాలకుచూడు 

ఆరకొారాది నిఘంటువు 

6.8  నెైలూరుజిలా (గామనామాలు చార్మితక విశేషాలను 
ఛా శ? 

నికిప్తంచేసుకొన్న శిలాజాలని పై పరిశోధన వల్ల తెలుస్తుంది. కాబట్టి ఒక 

భాషా సమాజంలోవి (గామవామాల చర్మిత ఆభాషా చర్మితలో అంతర్భాగమే 

‘The history of the names of places is past of the history of 
the languages of the country in which they accur’’ [Henry 

cecil wyld, The place names of Lancan Shire (London-1911) 

P.2] 



నో 

గావునామ వ్యుతతి నిఘంటువు 

. అ. (గామనామ (పథమావయవ నిఘంటువు 

అంకిరెడ్డి. పల్లె ఉదయ 20+, పురుషనామసూచి, | 

6 అలక-ఇ. అంక (ల అంకం. యుద్ధం. ఆఅంకమ్మ-=(దావిడుల యుద్ద 

దెవత. చూడు, కఊని. వ్యక్తి నామానుబలధమైన రెడ్డి, చేకేపడు 
అంకి. బహువచన్నపత్యయంిలు చేచేపుడు అంకు. చూడు. దిగువ 

ఆరోపాలు, 

అంకు. పల్లె రాపూరు, 82. ప్రీనామసూచి 

అంకుల. పాటూరు గూడూరు, 89. పురుషనామసూవచి, పాటూరు. (గాంద్విం 

స్టలసూచి. 

cu గుండాల సూళ్ళూరు. 4కి, అస్పష్టం. 

అందాల, మాల గూడూరు!108. రూ. అందలమాల. [జ, పో] అస్పష్టం, 

అంబటివొరి. పాలెం కావలి. 18-, కుటుంబనామసూచి. 

6 అందలిఒటి, జొవ్క, గంజి, 

అంబల. పూడి వెంకట. 112. ప్రీడేవతానూచి. 

అంబలు=అ. సప్తకన్యకలు, అక్క దేవతలు, స్రీనామాళి క్ అంబ 

అనుబంధం కూడా. 

అంబా. పురం నెల్లూరు. 16; సూజళ్ళూరు, శ్. స్త్రీడివతాసూచి. అంబ.పార్యతి 

అక్కం. పేట నెల్లూరు. 98; సూళ్ళూరు. 5 స్త్రీచెవతానూచి. 

అక్కమీద ఏర్పడే "పేర్లు అక్కమ్మ; అక్కమాంబు అక్కరాజా, 

అక్కు. చూడు, దిగువ ఆరోపాలు, 
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అక్కచెద్వ. పాడు నెల్లూరు. 14. స్థలనామసూచి. అక్క, చెర్వు ప్రీనామసూచి, ద్ర 

అక_మాంజా. పురం ఉరఫ్ బొల్లి. అగహారం. వెంకట. 862 [సగటూరి 

లూకు మౌజెమూతికానాయని పాళ్యానకు (పతినామధేయామై; అక్క 

మాంబాప్పరం. మెకం. 844 24; అక్క_మాంబాపురం. మెకం. 844, 

45] ప్రుచేవతాసూచి. 

జ అక్కమ.అంద, స్రీనామానుబంధం అమ్మపై అంబ చేరడం కొన్ని 

పేర్లలో కన్పిస్తుంది. సాధారణంగా ఈ "పేర్లు పూజ్యార్థ టోధకాలు, 

అక్కర. పాక సూళ్ళూరు. 81. [అక్క_రపాక మెకం. 944.897? సాంస్కృతిక 

సూచి. అక్కర. పండుగ, 
అక్క_రాజావారి. కండిగ కావలి. 81-. పృరుషనామనూచి. 

అక్క. నమ్ముదం వెంకట. 104 [అక్కసమ్ముదం. మెకం. 844.1017 

ప్రీనామసూచి. 

లోకనిరు క్తి = 800 ఏండ్ల క్రితం వెంకటగిరి సర్వజ్ఞ సింగమ భూపాలుని 

వంశానికి చెందిన పెదలక్కన్ము, చిన్నలక్క ఆమ్మ, 

వెంగమ్మ, ముత్యాలమ్మ అనే అయిదుగురు శ్రీలు నీళ్ల లోపడి ఆత్య 

ని 

రి 

అక్కమ్మ, 

mm (60 ల త్యాగం చేసుకున్నారు. వారి రుద వెంకటగిరి జమీందార్ వం 

Oa 
We డ్ ఇ తై ఆంకా సల! పన్న ణు య్ జ & 2 య ~ చెందిన బంగారుయాచదు నాయుడు ఒక గుడి కటించడం వల ఈ 

యు ag) 

ఆక సమ్నుదం అనే పేరు వచ్చింది [VT. FF. ౧. 59] 

య 

అక్కువారి. పల్లె ఆత్న. 88+. కుటుంబనామసూచి. 

అక్బర్ నివీనువారి. కొండిగ వెంగట. 66. రూ. అక్బర్ నివాసు కంటిగ. 

(16/1) పుపషనామసూచి. 

వీసుయపర్తి, నవీస్ _ లేఖకుడు. సంపాదకుడు. ౧|59 ౪/౦6 is 

generally added to the name of the clerk who wrote a 

అ 

Paper. 

అక్నరాబాదు ఆత్య. కర్. ఆదాము. పృరుషనామనూచి. 

[ఫకిర్ ఆమడ న సయ్యద్ హజరత్ హాబీఖాజా రహమతుల్లా ఆలైహిని 
ళు లీ 

అజా ర్ల సాద అకాల అల్ల ల అను 
నాయాడె రనూట్ ఆనగా (ప్రవక్త మహమ గదు (పతినిధి ఆనియ చె చెప్పుట 

గలదు. అగురాబాన్ నాయజరనూల్ బావమరిది యగు అగ్బ్భరు 
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అహారం. కావలి. 14 ,40+,76+, గూడూరు. 82. జనపదసూచి 

అసమ స్తం. తనం. అగహారః. రాజు (బ్రాహ్మణులకు దానమిచ్చిన 

భూమి లేదా (గామం. చూడు కఊని, 

అ గహోరి ప్ప. పల్లె వెంకట. 7-- (గామనామసూచి అగహారం.పు 

ఆగ్ని. Ee న. (17+, 18+) కులనూచి 

అగో", ఓ సేయ, కురబ, గొల్ల కులాల్లో 

తవు: (CTSID 

అచ్చు. కట్ల సూళ్లూరు. 88. పరిపాలనానూచి 

అచ్చు. ఏర్పరచడం, విభజించడం, చనికి గనిమలు వేయడం. తె.కో.] 

అటకొని. తిప్పు సూళ్ళూరు. 154 ౪ వృత్తి నూచి, 

3 పలి లేక వన్నె ఉపకులా 
౧ 3%, 

లి 
౧ 

ఒఅ అటకాని ఉ ఆటకాడుఎఇ 

ఇర. 93. [అడపామూండి. మెకం, 844.78; 

ఏడం . కుటుంబనావమినూచి. ఎ అడప. రూ, 

అదపా. మూడి 

అడిసం.తాంటూలంర, వక్కాకు సంద, (వాహ్మాబుల్లో ఇంటిపేరు, 
ae 

శవి. రాజుపారెం కాపలి. (4+ స్ట సూచి 

రాజు. పొలం (గా. ద్వి కులనూచి 

అత్తల. వాలం సూచ్యారు. 1] వృక్షసూచి 

యల త్రి _లు- అ. అ త్రి చెట్లు Ficusglomerata, అత్సిపైన బహువచన 

(ప్రత్యయం ళా అత్త oa అతు ల, 

అత్తితో ట. న గహోరరి నెల్లూరు. (1 రీ ళా) స్టలనామసూ 

అర్తి.తో క్త పృతనూచి 

అత్రి. వరం వెంకట. 208. వృక్షసూచి. 

అత్తుల. సిద్ధవరం చెంకట, 15 [వెంకటగిరి తాలూకు మౌజె ఆలతూరి పాటిలో 

అత్తు ల శిద్దవరానకు (పతినామమైన బంగారు యాచ సము(దం. మెకం, 

944.287] వృక్షసూచి 

సిద్ద. వరం. (గా.ద్వి. పురుషనామసూచి, 

స్పష్టం. 

అడే. పల్లె గూడూరు, 97 [అధ వ పల్లి. మెకం. 949.1747 అస్పష్టం. 

అధ్వాన్న పనా రాయణ, కట్టుబడి రావ టు 107, పృరుషనామనూవి, 

జ అధ్యాన్నం=పు, పాడైన, చెడ్డ, 

అదె, పూడి సూళ్ళూరు,2, అ 
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so el eT నెల్లూరు. 79. పృదషచెవతానూచి. 

ఉసం. అశంతః_విష్తువు, అనంతపై ఏఐ 

అనంతనొట్లవారి. కండ్రిగ కావలి. 794; క్ కోదూరు. 26. పృరుషనామసూచి, 

చాట్ల < భట్టు లు... అ. య. ఇట్టః వంద. నా(తాలు చఇగవాడు, 

అనంత.మడుగు రాజూ లార్డు 106. నానమునూచి. 

అనంత. వుం కోవూరు. సట సూచ్చి 

అనంత. సాగరం ఆత్మ 81 [అనంత న సాగరము చెర్వు 1520 21. NI,16, 

7-28. అఆనంతసాగరపు చెరువు. 1612..8, N1.1,85. 14.15, అనం త్ర 
సాగర 1628.29 Nl. 18.55] పురుషనామసూచి 

[ఉదయగిరి రాజ్యమునకు 1508 నుండి 1580 వరకు కార్యకర్త రాయసం 

తిమ్మరుసయ్య కుమారుడు కొండముర్పయ్య. ఇతడు గూడ మంతి తిమ్మరుసు 
కుమారుడు కాదు. (క్రీ.శ. 1519 = 20 (కీ శ, 1520.21 లో కలువాయి 

అనంతనాగ-్ముల చెరువులను [తవ్వించెను. ఆనాటి ఉదయగిరి రాజ్యములో 

(పస్తుత ఆత్మకూరు, ఉదయగిరి కందుకూరు, కనిగిరి, పొదిలి రాపూరు, 

నెగ్గారు కాలూకాలుండెనవి అచ్చటి శాసనములబిట్టి చెప్పవచ్చును. ఈ నుహా 

కార్యములను గురించి ఈ కింద వదంతి గలదు. కృష్ణదేవరాయల కొండ 

ముర్చుయ్యును పిలిచి యుద్దమునకు కావలసిన గుజ్జము లను తంజ నగరా ధీశ్వరుని 

వద్ద కొని తీనుకొని రమ్మని 10,000 వరహాల నిక్చానట. కొండ ముర్పయ్య 

సపరివారంగా ఉదయగిరి నుండి బయలుదేరి (దిహ్మావరం (ఇప్పటి బొమ్మవర౦ం) 

మంగమ్మపల్తి (మ ఏంగుపల్లి ), కామిరెడ్డిపాడుల &£ మీదుగా బయలుదేరి వచ్చుచు 

(స్తు త అనంతసాగరం చెజువు (ప్రాంతములో విడీని వ్నిశాంతి తీసుకొనుచుండగా 

రము కురిసి కెతా తామన్నేరు వెల్లువ వచ్చుటచే తన మజలీని తక్షణమే 

(వవాహమువలన = మెట్ట పైరులు పాడగుట 

చూచెను. (పజలు వారి సారవంతమైన భూములు కేతామన్నేరు (పవాహమువలన 

అకాల వ 

నాశన  మగుటను విన్నవించిరట, (దాహ్మణపల్లిలో (కలువాయి దగ్గర 

మరయుక మకొములో ఒక వృద్దురాలు మంత్రికి రాగి సంకటి పెకైనట, 

౮ త గో $x fA x ంరుసయ్య అవ్వా! యీ యూరిలో బియ్యం దొరకవా? అని (వళ్నింప, 

నాయనా? రాజులకు వారి సామాజ్యమును విస్తరించుటకే సరిపోవుచున్నది గాని, 

(పజల కష్టసుఖముల విచారించుటకు తీరిక లేకున్నది. మాకు వేసవిలో సీరుండవు, 
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వరియన్నమే ఎరుగము. _ బిడ్డలకు తల్లి ఎటువంటిదో (ప్రజలకు రాజులటువంటి 
పూ పితరులు మమ్ములను చూచినచ్తై మీరు మమ్ములను చూడ 

వలయునని చెప్పగా, అళోకునికి కళింగ యుద్ధములో జ్ఞానోదయము కలిగినట్లు 
మంతికి ఆహ్మకకర లో మన్కపరివర్శన గలిగి రాయలు గుజ్జముల క్రై యిచ్చిన 

ఒనముకో బావులు, చెజలువులు 1(తవ్వించుటకు నిశ్చయించెను. " అనంతసాగరము, 

బరికుంటపాడు కొండలను రెండు ఫర్డాంగుల దూరము కల్సి కేతామన్నేరు నదికి 

అడముగా (E: శ, 1520.21 లో కట్లపోయించి మెట్టపంటలు నాశనము 
a 

కాకుండ చూచుటయేగాక వరివంట సండునట్లు చేసను. ఇట్లు కొండముర్చయ్య 

కు చెబువులు, గుచ్చ తమ తల్లిదం్యడుల పేరట కట్టించి, గుజ్జముల కొనకయే 

రాయ౭వద్దకో త్రిరిగిరాగా, రాయలు కొపగించి యిరువదినాల్లు గడియలలో 

గుజ్జములు కేవిచో తల తీయుడదునని ఆజ్ఞాపింపగా ముర్చయ్య. అరై ర్యపడక 

మల్లమ్మ వేవిని (పార్టింపగా 2,000 గుట్టములు తెల్ల వారునప్పటికి రాయల 

(పాంగణములో నుండుట గాంచి, అచ్చెరువంది కొండముర్చయ్యను కమాధిక్ష 

వేడెనట! తరువాత కృష్ణరాయలు ఆ చెజువులు సరిశీలించుటకు తన తమ్ముడు 

అనంత దేవరాయలతో వచ్చినట్లును, అఆఅనంతడేవరాయలు పేరిటనే చెజువు, 

(గ్రామము అనంతసాగరమని సేరు పెట్టబడినట్లు పెద్దలు చెప్పుదురు ఈ కథ 

ఎంతవరకు సత్యమో విచారణియము, (వి.మం.స, హ్ ర్ 158) 

ల లొ క 

అనమరాజు,. పల్ల రాపూరు. 80.4 పురుషనానుసూచి. డృ అన్నమరాజు, 

అనమ. సము దం ఆత్మ. 88. పురుషనామనూచి, 
అననుసము[ దం. పేట ఆత్మ. 46 (గామనామనసూచి, 

అనమ. సముదం. పురుషనామసూచి. 

అనికే. పలె నెలూరు. 88 అస్పషం. 
య (ae) ళు 

అనుపలే. పొడు నెలూరు. 94 (గానునానునూచి, 
గ a) 

అను, పల్లె వృక్షసూచి. అను ఇ అనుము, అనపచెట్టు Dolichos lab 

| lab 

అనుమ, కొండ కావలి, 76 పృరుషదేవతనూచి, 

అనును ౬ హనును. ఆంజనేయుడు, 

అనునుకొండ, శద ఇ కానలి 760- స్టలనామసూ Es 

అన్నం. సై ఉదయ 67+ క నామహసూచి. 
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అయ్యగారి. పాలెం రాపూరు. 87 పురుషనామసూచి, 

అయ్య. గురువు, తం(డి, పూజారి (బ్రాహ్మణుడు దాసరి, దేవాంగ 

గొల, ఈడిగ, జంగం, కొండదొర, కోమటి. కొప్పలవెలమ, 

లింగబలిక, మంగల, మూకదొర ,పైడి, సాతాని, తంబల మొదలగు 

కులాల వ్య క్తినామాల్లో అయ్య వ్యక్తినామానుబంధంగా కన్న్చిస్తు౦ది. 

0751. * (పథమ పుం. స్త్రీ. బహువచన రూపమైన వారు అయ్యతో 

వచ్చినపుడు కులసూచి ఆపుతుంది. అయ్యమీద ఏర్పడే "పేర్లు, అయ్యన, 

ఆయ్యపరెడ్డి, అయ్యా. చూడు దిగువ ఆరోపాలు. 

అయ్యన. పల్లె ఉదయ. 95 స్పరుషనామనూచి. 

అయ్యప రెడ్డి. పాలెం కావలి 20--, గూడూరు. (0 స్పరుషనామసూచి, 

అయ్యవారి. పల్లె ఉదయ, 12 కులసూచి. 

[అయ్యవార్లకు దానం చెయ్యడం వల్ల దీనికి అయ్యవారి పల్లె ఆనే పేరు 

వచ్చింది. (UT. FF: P.84)] 

అయ్యవారి. పాలెం గూడూరు. 27 కులనూచి. 

[అయ్యవార్లు అనే (బాహ్మణులకు ఈ (గామాన్ని 200 సంవత్సరాల క్రితం 

వెంకటగిరి రాజావారు అగహారంగా ఇవ్వటం వల్ల అయ్యవారి పాలెం 

అనే పేరు వచ్చింది. (GT.FF.P. 28)] 

అయ్యవార్ల. కండిగ కోవూరు. 57+-, నెల్లూరు. 120 కులసూచి, 

6 అయనారు.లు.ఆ 

అయ్యా.పాలెం సూళ్ళూరు, 104 పృరుషనాన సూచి. 

అరవ. పాలెం కోవూరు. 45--; గూడూరు, 69+; నెల్లూరు. 47+, 

భాషావర్గ సూచి. 

అరవ. పెరిమిడి సూళ్ళూరు, 15 భాషావర్ష సూచి, 

అరి. గుండం ఉరఫ్ పడమటి. కం్మడిగ సూళ్ళూరు, 67 వృక్షసూచి, 

ఆరి (౧౧ ఆరి. ఒకానొక చెట్టు. 

అరిగె, పళ్లై వెంకట. 190 సస్యసూచి, 

అరిగె ఇ ఆరిగె. ఒకధాన్యం Pasapalum Scrobiculatum, 

అలగాని. పాడు కోవూరు. 88 ఆస్పష్ట.0 



గన్కు ఆ దుగాణానకున్నూ వెంకటగిరి గామానకున్నూ కళిమిలి అనే 
అవ్ జ అస్వాఖు మ లో 

పెరు. యిది యన భైయండ్ర తత్తు ఎరుపు చాన ప్మతాలల్ (వాళి 

వుంటున్నది. మెకం. 850. 17] (పసు తం ఈ పేరు వ్యవహారంలి 
PE + 

లెదు. 

ఆలిడులుగుంట. కండిగ సూళ్ళారు. 85. సలనామ సూచి 

అలిమేలు. గుంట. స్ర్రీరేవతాసూచి 

అలిమేలుమంగా. పరం ఉదయ. 78, వెంకట. 157: రూ. ఆలివేలు మంగా 

పరం. (ము. ప్ర ప్రీ దేవతాసూచి 

యత. అలర్ మెల్ మంగై_తానురపూవుమీదనున్న స్త్రీ (౬౨. 209) 

అల్లం. పాడు ఉదయ. 110, గూడూరు. 114 వృక్షసూచి 

అల్లం. కారంగల ఒక జాతీ దుంప Lingiber offcinate. మాల 

' కులాల్లో ఇంటాఎరు. (CT5!. క. 

ఖు జ అల నా గా penne వ అణ. న్ అం. గుంట ఐజృడిసూది. అద. తల్లకలువు అంచటు, తుహ్మగా నురి?? 
గొ ౧ గయ బట 

f న్ా త్తు ల్ 

ఒకరకం కలుపు మొతం. Wymphea alba. 

హ్ అ. ఇ ళా బీ జ అని. మడుగు కాసరి. 71 వాక్తనూచి 
mm జ త 
పొ జ క్క సజ న్ { అ ga ఈ * జ అ అం. పురం ఆత్మ, ol గూ. ఎగ ఆడ నాసుసూడి 

ne 

అల్లూరు కోవూరు. 16 [అజాద 1533-31 NI 229; ఆలూరు 1585.86. 

NE 2104; అల్లారుచెర్వు. 1638.89 [1.2 112.18) అరి _ఊరు 
॥ 1 గ 

ప Ze న అటారు. సట కోవూరు. 15 (గామనామసూచ్చి 
హౌ a Ww తు నో = gr: అశ్వన. పురం ఆత్మ.9:--? చవతానూచి, 

పడతాయా "పుస 

TN 
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ఆకలి. వలస రాపూరు. 14 సంఘటనసూచి. 

అకు. తోట గూడూరు. 82- వృక్షసూచి. 

ఆచార్డ. పార్ల పల్లె గూడూరు. 52 కులనూచి. 

61 అరీి_లు-అ. పూజారి, వైష్ణవుడు, వంట బాహ్మడు, . కంసాలి 

విశేషాలకు చూడు (CESI--1) పార్త. పల్లె. (గా.ద్వి. కుటుంబనామసూచి 

ఆత్మకూరు ఆత్మ 51 [ ఆతుకూరి? 1279-80 NI. 1. 11.5; (ఆతుకూరు =. 
ఆత్మకూరు); ఆత్మకూరి 1277.78 NL 1.18 5; ఆత్క్కూరి 1246-47 

NII. 7 22.23; ఆతకూరి (మెకం. 854. 272)? చేవతానూచి. 
శాననరూసాల్లోని ఆతు. (క్ ) అస్పష్టం. నేటి ఆత్మ_(క్) లోక 

నిరుక్సిగా ఉండవచ్చు, 

ఆదినాగవ. పురం కోవూరు. 17 పురుషడేవతాసూచి. 

ఆదినాగవ _ ఆదిశేషుడు 

ఆదిమూర్తి. పురం కావలి. 8 పురుష దేవతానూచి. 

అది రెడ్డి. పాఠతెం కావలి 78-- పురుషనా మసూచి 

ట్రం. పల్లె రాపూరు 55 [అమారుపలె 2 15/0. 71 స 3 12.6] అస్పష్టం. 

ఆదూరు, పల్లె రాపూరు. 1144 అస్పష్టం, 
ఆదెప్పాలెం కావలి. 68-- పురుషనామసూచి య అది. అవ 

అనె, పూడి ఉరఫ్ నడిమి. కం(డిగ సూళ్ళూరు. $6 రూ. అనెపూడి (ము.పు 

జంతుసూచి. ఆనె.ఎనుగు (0౬౦. 4235) 

ఆనె, మడుగు కావలి. 50 [ఆనె మడుగు 1442.43 NI.2.1.19] జంతుసూచి 

ఆనే. గొట్టం సూళ్ళూరు. 81 జంతుసూచి, 

అబాక సూళ్ళూరు. 54 ఉ ఆపు=పాక. జంతుసూచి, 

ఆమం. చెర్ల నెల్లూరు. 9 అస్పష్టం. 

ఆముదాల గుంట: కర్మడిగ గూడూరు, 84- స్థలనామసూచి, 

ఆముదాల. గుంట. వృక్షసూచి, ఆముదాలు.అ. ఒకరకం నూనె 

గింజలు. Castor oil plant, Ricinus communisInn 

ఆముదాల. దిన్నె కావలి. 61-- నృశసూచి, 

అముదాల. పాడు నెల్లూరు, 79 
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ఆముదాల. పాడు నెల్లూరు. 84 [ ఆమిదాలపాడు "మెక్ రి. త48.14.] వృషక్షసూచి 

ఆములూరు కోవూరు. ౨8, నెల్లూరు. 68 అస్పష్టం. 

ఆర, చేడు ఆత్మ. 9 భాషావర్గసూచి 

౬ అరవ.ఎవీడు అని MAMP లో వుంది. ఆరెభూమి అంతే మహారాష్ట్ర 

డెశము. మహారాష్ట్రులు నివాస మేర్పరచుకొన్న (గామం, ఆర 

ఆరధ్రఆరియ& సం. ఆర్య, 

ఆర వేటి. పల్లే ఆత్మ. 11-4 (గామనామసూచి. జ ఆర వేడు=ఇ. 

ఆరిమాని. పాడు వెంకట. 189 వృక్షసూచి. 

6 ఆరిహాను.ఇ. చండచెట్టు. 

ఆరూరు. సూళ్ళూరు. కిక ఆరు. ఊరు. జలసూచి. 

చత. ఆటు. ఏరు, నది (DED. 4233) 

ఆరోన. పాఠం కావలి. 81-4? భాషావర్గ సూచి. 

ఆరోన  ఆరవవాని 

ఆర్ష. పడియ ఉదయ 26 సన్యనూచి. ఆర్లు. అ. ధాన విశేషం. 

ఆర్మాడు. పాలెం నెల్లూరు. 120+ (గామనామసూచి, 

ఆర్కాడు జలనూచి ఆర్ _ కాడు. తమిళశచేశంలోని ఆర్కాటు 

(షడారణ్య వంటిది గావచ్చు MAMP. 
ఆవులవారి. పల్లె ఉదయ. 7క-- కుటుంబనామనూచి. 

ఆవుల. బలిజ, జోయ, గొల్ల, కౌపు, కొరవ, ముత్తరాచ, ఎరుకల 

వాళ్లలో 'ఇంటిపేరు 6151. 1 

ఆలేటిపాడు, చిట్టమూరు గూడూరు. 72 (గామనామనూచి, 

ఆలేటి. పాడు కుటుంబనామనూచి. ఆవల. ఏటి. చిట్టమూరు, 

(గా. ద్వి. పరిమాణసూచి. చిట్ట జత. చిట్ చిన్న. 

ఆల్వుర్తి రాపూరు. 814 రూ. ఆల్లురి. (జ పో) ఇ ౪ల్_తుర్తి. జంతుసూచి, 

ఆర్. ఆవులు. 

ఆల్తూరు. పాడు వెంకట. 17 [ఆలకతూరి పాటి మెకం, 844 = 29] 

(గామనామసూచి. ఉఉ.ఆల్_-తూరు. జంతుసూచి, 

ఆలూరివారి. తోట నెల్లూరు. 46 కుటుంబనామనూచి, 
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ఇందుకూరు. పేట నెల్లూరు. 40, 42, (Bit 1- 40. 8111-42) 

(గామనామసూచి. ఇందుకూరు ఇ ఇందుకు, ఊరు. వృకసూచి. 

ఈందు, ఈదు-ఈతచెట్టు Date palm. phoenix Sylvestris Roxb. 

[indukiru may have acduired that name on account 
of country data palm groves which abound there. 
JAHRS. 12. P. 228] 

ఇందుపూరు కోవూరు, 28 వృక్షసూచి, 

ఇడిమే.పల్లెై నెల్లూరు. 92 అస్పష్టం. 

ఇనగలూరు ఆత్మ. 62 సంఖ్యానామసూచి, 

య ఇరు / ఇను-అ. రెండవ 

ఇన. మడుగు కోవూరు. 72 సంఖ్యానామసూచి. 

ఇను, కుర్చి రాపూరు. 40 నంఖా శ్రనామనూచి. 

ఇను, గుంట వెంకట. 182 [యినుగుంట చెరువు. 1662.68 NI. 8. 247; 

పాశైనాడులోని ఇలుంగుండై 18 శ. NI. 8. 26; ఇరుంగుండై 1రీశ్ల, 

N1. 8. 27:యినకుంట. మెకం, 858.85] సంఖా ్యనామసూచి, 

ఇప్ప. పూడి గూడూరు. 48 వృక్షనూచి, 
ఇప్ప-ఇప్పచెట్టు. Bassialatifolia. 

ఇరకం సూళ్ళూరు. 152 కులనూచి. అసమసృం. 

ఇరకం. ఒక కులాన్ని తెలిపేపదం. కాపిరకం, పంటిరకం (మా.ప) 
ఇరుక. Narrow. Island in Pulicat lakein Gudur taluk, 

(MAMP) 
ఇర్ల.పాడు ఉదయ. 111 కులసూచి. ఇర్హ ౮ ఇల్ల ఒక కులం, 

ఇలుకూరు. పాడు గూడూరు. 102 (గామనామసూచి, 

ఇలు.కూరు కులసూచి ఇలు 0) ఇల్లు - యానాదుల్లో ఇంటి సేరు 

ఇలు.పూరు నూళ్ళూరు 109 కుటుంబనామ సూచి 

ఇసక. దామెర్ల ఉదయ 47 భూనూచి, ఇసక ౮ ఇసుక 

ఇసనాకవారి. పాలెం నెల్లూరు 12 కుటుంబనామసూచి 

ఇసుక, దిబ్బ నెల్లూరు. 174, 18+ భూసూచి, 

ఇసుక, దొరువు నెల్లూరు. 78-- భూనూచి. 

ఇసుక, నట్టు గూడూరు, 122 భూసూచి. 
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ఇసుక, పల్లె అత్య. 88, 884, 106; ఉదయ. 38, 1114; కోవూరు, 11 
భూనూచి 

ఇసుక. పాఠం కోవూరు. 47; నెల్లూరు 684+, 80 (సర్వపల్లై 811 [11 

భూసూచి, 

ఈగ. పాలెం ఆత్మ. 59- కుటుంబనామనసూచి. 

ఈగఎ ము.తాచ కులంలో ఇంటిపేరు. (0151, 2) 

ఈడిగ. పాలెం ఆత్మ. 62- కులసూచి, 

ఈడిగ- కలు ల్లుగీచి జీవించే ఒక కులం (0151. 1) 

ఈడిగ. మిట్ట నెల్లూరు. 17+, 18+ కులసూచి, 

ఈద. గాలి నెల్లూరు. 112 వృక్షసూచి, ఈచఎ ఈతచెట్టు. 

ఈదుల. కండిగ రాపూరు. 8] వృక్షసూచి, 

a ఈదులుఎ అ. ఈతచెట్టు 

ఈదుల, పల్లె గూడూరు 1 వృక్షసూచి 

ఈదులవారి. పాళెం గూడూరు. 96+; నెల్లూరు, 87+ కుటుంబనామసూచి. 

ఈచూరు ' నెల్లూరు 77, 78 BitI 78, (Bit 11 77) వృక్షసూచి. 

ఈపూరు నెల్లూరు 114, 116, 121 (8111 గ 116, BitIB 121, 981111 

114) అస్పష్టం. 

ఈశ్వరమ్మ. మఠం "నెల్లూరు. 87 ప్రీనామసూచి, 

ఈశ్వర. వాక గూడూరు, 71 పృరుషచేవతాసూచి. 

ఉగ్గు. మూడి సూళ్ళూరు. 88 కుటుంబనామనూచి. 

ఉచ్చ లపాటి. దిబ్బ నెల్లూరు. 78-? జై నదుతనూచి. = ఉచ్చలపాడు_ఇ 

ఉచ్చూరు సూళ్ళూరు, ke మ. 17 కళ. NL3.19; వూచూరి మెకం, 

$64. 2557 

ఉడతావారి. పార్ల పల్లె గూడూరు. 41 కుటుంబనామనూచి. 

పార్ల, పల్లె (గా.ద్వి. కుటుంబనామనూచి. 

ఉడతావారి. పాళెం గూడూరు. 88 కుటుంబనామనూచి 

ఉడతావారి పారం. ఇది జమీందారీగామం. గోలకొండ నవాబుగారి 

తలమీద కెక్కిన ఉడుతను తక్షణమే హస్త లాఘవముతో పడగొట 

నవాబుగారి మన్నన వడసిన లింగమనాయుడను మూల సృరుషునితో క్ 



97 

కుటుంబ చరిత మారంభించును. ఏకు నదరు (గామము, ఇతర 

ములగు మన్ననలు. లింగమనాయుడను గౌరవనామధేయము నవాబుగారి 

కాలములో వడసిరి. (వ.మంస. పుట 80) 

ఉద్పోొస్. పేట కోవూరు. 40--; నెల్లూరు 174, 18 పృరుషనామసూచి, 
6 ఇం. A.C. wood house (1926 = 81, 1934 _ 37) 

ఈ కాలంలో నెల్లూరుజిల్లా కలెక్టరుగా ఉండెను. (Nellore Gagetter) 

ఉత్తమ. నెన్లూరు గూడూరు. 115 విశేషణసూచి. 

ఉత్తర. పొలం కావలి. 24-4 దిక్చూచి. 

ఉత్తర. పాలెం గూడూరు, 188- దిక్యూచి. చేచరాకు. 

ఉదయ. గిరి ఉరఫ్ కొంశాయ.పాలెం. ఉదమ 68 [ఉదయగిరి 1516.17 NI. 

1.9; వుదయగిరి 1668.69 N1.3.2.9] సాదృశ్యబోధకసూచి. 

ఉదయగిరి. దుర్గం ఉదయ, 68-- [వుదయగిరి దుగ౯ాం 1412-48, Nl. 8.80.5 

సలనామ సూచి, 
థి 

ఉదయగిరి దుర్గ్మము= సము(దమట్ర్ల మునకు 8078 అడుగుల నెత్తున నున్న 

నుదయగిరి కొండమీద కళింగరాజగు లాంగూల గజపతిచే తొలుత నిర్మింపబడి, 

తదనంతర మేలిన భూవరులచే నభివృద్ది గాంచెను. * ఉదయగిరి” భువనేశ్వర 

సమీప పర్యతములలో నొకదాని పేరు. కనుక.యీ ఉదయగిరి కూడ గజపతుల 

చేతనే స్టాపింపబడినట్టు స్పష్టము. ఉదయగిరి రాజధానిగా లాంగూల గజపతి 

కడప నెల్లూరు మండలములేలినట్లు బాస్వెల్ పండితుని యభ్యిపాయము. 

(క్రీశ. 1850 _ 57లో బుక్కరాయల జ్యేష్ట సోదరుడగు కంపరాయ 

లుదయగిరిని రాజధానిగా జేసికొని తూర్చుపరగణా నేలుచుండినట్లు తెలియుచున్నది. 

కంపరాయల తనయులలో మొదటివాడైన శ్యానన్నయొ శయర్ (క్రీశ. 1856 సం॥ 

నకే ఉదయగిరి రాజధానిగా నుదయగిరి రాజ్యమును, వ్మికమసింహప్పరి (నెల్లూరు) 

రాకధానిగా నుదయగిరి రాజ్యములోని ములకనాటిని, పాకనాటిని బాలించినట్లు 

శాసనములవలన తెలియుచున్నది. 

కటక పురాధిపతి కపిలేంద గజపతి కై తయా వెడలి (క్రీ. శ. 1460 

(ప్రాంతమున నుదయగిరిని జయించినట్లు శాననము గలదు. విజయనగరము 

నేలిన రాజవంశములలో రెండవ వంశమునకు చెందిన సాన్వ నరసింహులు 
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(చందగిరి రాజు) గజపతులనుండి ఉదయగిరిని జయించెను. అయినను కసిగ 

గజపతులు దానిని తిరిగి సంపాదించుకొనిరి, సాళ్వ నరసింహుడా విచారముతో 
చనిపోయెను. 

2486ల 

క్రీ శ, 1518 (పాంతమున నుదయగిరిని (పతాపర్ముద గజపతి పరి 

పాలించెను. య. విజయనగర సామాజ్యమునకు చేరిన నుదయగిరిని 

మరల కైవశము ఇ కొనుట_కై కృష్ణరాయలు ఉదయగిరి మీదికి దండెత్తెను. 

అప్పడా sree యెల్ల వేళల బదివేల కాల్బ్చలముతో, నాలుగు వందల 

గుజ్జప్పు దళములతో సంరక్షింపదిడుటిచే, రాయలా దుర్గమును పదునెనిమిది నెలలు 

భీషణ సంగామ మొనరించి ఆకమించి, ఆ దుర్గాధ్యటిని పినతం(డియెన 

(పహరేశ్వర ప్యాతుని చెజబట్టి విజయనగరమునకు గొనిపోయెననియ ఉదయగిరి 
రాజ్యమునకు రాయసం కాండముర్పయ్యను దండనాధునిగా నియమించెననియు 

చరిత గలదు. 

డీ. శ. 1610 (పాంతమున మీర్ జుమ్లా నాయకత్వమున గోల్కాండ 

నవాబుచే సె సైన్యము పంపబడి కంపరాయలో డింపసబడెను. గొల్కొండ నవాబుల 

తరువాత దురొమహారాా_టు నవాబుల వ ఆ వంశనుల 
స్ట 

(వ్ మం. స. ప్పట 128) 

ఉద్ది. గుంట కోవూరు. 16+ వృకసూచి, ఉద్ది. డాన్య WEN 

ఉద్ది. జ నెల్లూరు. 78+, 89-- వృక్షసూ చై 

ఉప్పర, పల్లె వెంకట. 41+, 150 కులసూచి. 

ఉప్పర- ఒక కులం. చెరువులు తవ్వడం, ఉప్పుతయారు చేయడం 

పనిగావుండే కులం. (0151. 7) 

ఉప్పర. పాలెం నెల్లూరు I+, 18+, 717+ కులసూచి, 

ఉప్పల. పాడు ఆత్మ. 79, కోవూరు. 82+ భూసూచి, 

ఒ ఉప్పులు. అ. చవటపొలం. 

ఉప్పల. మరి సూళ్ళూరు. రీ భూసూచి, 

ఉప్పు, గుంట నెల్లూరు. 7 (8+ భూనూచి. 

పోళ్చిచూడు. ఉప్పుప ర్ం ఉప్పునేల, చవటనేల 
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ళు చన లూరు. భూసూచి, 

ఉప్పు. టూరు నెల్లూరు. శ భూసూచి, (కుటుంబనామసూచ్చి 

ఉప్పు. బలిజ, కొరవ శాఖల్లో ఇంటిపేరు (751. 7) 

ఉహు. శేరు నెల్లూరు. 824 భూసూచి 

ఉమామహేశ్యర. పురం కావలి, 88 పురుషనామసూచి. 

ఉమ్మాయ. పల్లె ఉదయ. 1044 పురుషనామసూచి 
జఉమ్మ_ అయ సం, ఉమ_ అయ్య, 

ఉయ్యాల. కాల్వ నెల్లూరు N+, 8+ కుటుంబనామసూచి. 

ఉయ్యాల. వాల, మ్యుతాచ, ఎరుకల వాళ్లలో ఇంటిపేరు. (751, 7) 

ఉయ్యాల, పల్లె రావూరు. 2 కుటుంబనామసూచి. 

ఉరపాల రంగనాధం, తోట నెల్లూరు 17, 184 పురుషనామసూచి. 

ఉలవ. పల్లే ఆత్మ. 99+, 116+; కోవూరు. 9 వృక్షసూచి. 

ఉలవలు. పప్పు, ధాన్యం. Horsegram. Dolichos biflor Buch 

Roxb. ఉలవల. బోయ, జోగి కులాల్లో ఇంటిపేరు. (6151. 7) 

ఉలవ. పాడు కోవూరు. రిక్-- నవృక్షసూచి. 

ఉలవలవారి,. పాలెం ఉదయ. 78-- కుటుంబనామసూచి. 

ఉల్చావారి. పాలెం గూడూరు. 98 కుటుందినామసూచి. 

ఊచగుంట. పాలెం కోవూరు 80 సలనామసూచి. 

ఊచ గుంట. వృక్షసూచి. ఊచ, ముండ్రదుబ్బు. 

ఊచ పల్లె. రావూరు. 29 వృక్షసూచి. 

ఊటు. కూరు ఉదయ. 80: కోవూరు. 88? జలసూచి 
ఊటు & ఊోట_ఉ, భూమినుంచి ఉనికే నీరు, నీటిబుగ్గ, 

ఊటు కూరు రాపూరు. 98 [ఊటుకూరు 1682.83 N1.9.68; 

ఊట్టకూర్ , ఊట్టుక్క్కూర్ , ఊటుకూరు 17 శ, N1.3.66; వూటకూరి 

17¢#. Nl 9.697? జలసూచి. 

ఊట్ల. పల్లె వెంకట, 186 కుటుంబనామసూచి. 

ఊల్ల ్వ ఊటలు_అ. ఊట్ల ౪ ఉట్ల, బోయ, పద్మసాలెల్లో ఉంటిపేరు 
(CTS1.7) 
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.పారెం రాపూరు. 61 కుటుంబనామసూచి, 

. పూడి నూళ్ళూరు, 76 వృక్షసూచి. ఊడి. ఒకజాతి కూరాకు. 

ఊరు. కర కోవూరు. 17 స్టలసూచి. 

ఊరుగుంట. పాలెం గూడూరు 48-- స్టలనామసూచి. 

ఊరు. గుంట స్టలసూచి 

ఎగువ. చావలి సూళ్ళూరు, 22-4 దిక్సూచి, 

పగను... త, పెన, చావలి. (గాస్, 

ఏఏవ, పల్లె ఆత్మ, గ; ఉదయ. 108+; రాపూరు 80-- దికూ 

ఎగువ. పాడు నెల్లూరు. 87 దిక్సూచి. 

ఎగువ. పాలెం నెల్లూరు. 1194 దిక్సూచి. 
వ ఏ. జ 

ఇచి 
శ్! 

ఎగువ. రాజుపాలెం గూడూరు. 26- దిక్సూచి 
రాజు పాఠం (గా ద్వి కులసూచి. 

ఎడ పాలెం సూళ్ళూరు. 1814 దిక్సూచి. ఎడ ౬ నడిమి, మధ్య. 

ఎశ.వల్లి ఆత్మ, 54-- దిక్సూచి 
ఇ న చా బా ఆస జం ఎనక్షదిన్నె చుట్ట ఆత్మ. 1U8+4- స్టలనామ సూచి, 

~ ఇ మయ ష్య థా ఉం, ఎడ్త న్న, జంళుసూచి <« ఎద్దులు. ఆ, 

ఎం. రవ నెల్లూరు, 1+, B+, 4+ జంతుసూచి. 

ఎనమదల ఆత. 90 రూ యనమదల (ము'పు 'అస్పష్షం. 
ళు 

ఎనుషముల. పావెం నెల్లూరు, 1/1 18+ జంకుసూచి, 

ఎనుముల- బలిజ, చోయ, మాదిగ, ఒడ్డె వాళ్ల లో ఇంటిపేరు (CT51.7) 

ఎన్న. వాడ ఆత్మ. ఏ” ప్ప షనామసూచి ఇ? వెన్ను-|కిష్తుడు 

ఎకగాటి, పల్లె గూడూరు. 117? వురుషనామసూచి. ఎరగాడుఎఇ 

ఎరుకుల. కాల్వ నెల్లూరు, 4+ కులసూచి 

ఎరుకల (డావిడభాష మాట్లాడే ఒక సంచారగణం 

ఎరుకల. పా౭ం నెల్లూరు. 684, 72+; వెంకట. 88-4- కులసూచ్చి, 

ఎరుకల. రెడ్డిపాలం కావలి. 25+ కులసూచి. 

రెడ్డి. పాం (ా.ద్వ్ది. కులసూచి, 
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వరం రెడ్డి. పల్లె ఉదయ. 87 పృరుషనామసూచి. 

స్ ® xs a ఖీ వఎరొం ఇ ర.ఆం* వ్మరని. ఎ(ర్రమిద ఏర్పడే పర్లుఎవ రోం రెడ్డి, ఎవరం 

శెటి, ఎ(రప్క, ఎ(రభట్లు చూడు. దిగువ ఆరోపాలు. 
టె టె. 

వ్మారం శెట్టి. పాలెం వెంకట. 208 పురుషనామసూచి, 

వెర్రగుంట. పాలై రాపూరు. 80+ స్టలనామసూచి, 

ఎర, గుంట వర్షసూచి 

ఎ(రప. గుంట కోవూరు. 18+ పృరుషనామసూచి. 

ఎర, పల్లె ఆత్మ. గ్ లై, 89, 124; రాపూరు, లి కుటుంబనామసూచి, 

ఎర. గొల్ల, కాపు శాఖల్లో, డేవాంగుల్లో ఇంటిపేరు. (781, 7) 

షర. పాళెం కావలి, 41; నెల్లూరు. 46-- -కుటుంబనామసూచి, 

ఎ(రబల్లి. పాలం ఉదయ. 684- (గానునామసూచి 

వ్ర, దిల్లీ కుటుంబనామ సూచి. 

ఎ(రబొట్స. పల్లె ఉదయ. 44; రాపూరు 21-- పృరుషనామసూచి. 

ఎలమంచి, పాడు కోవూరు, 84 (గామనామసూచి, 

ఎల, మంచి. ? చెవతానూచి. ఎల? ఎల్లి షల బర. పోల్చిచూడు. 

ఎల్లమ్మ- ఊరి పొలిమేరలో ఉండే (గామడేవత.  ఎల్లమీద ఏర్పడే 
(sa) ౧ 

gem ఎల్ల య, 

ఎల్లయ. పాలెం కోవూరు, 55 పృరుషనామసూచి. 

ఎల్ల వారి. పాలెం కోవూరు. 17+ కుటుంబనామసూవది. 

ఎల్ల_శిరి గూడూరు. 69 స్త్రీదేవతాసూచి. ఎల్ల ఒ ఎల్లమ్మ 
య ne) oe) 

ఎలావజాల, పతి వెంకట. 28 పురుషనామసూచి, 
op) చై ళం 

వజ్జుల (౧ ఒజ్జల ట్ర చ ఒజ్జింల, న ఉపాధ్యాయుడు, 

ఎల్లూరు. సూళ్ళూరు. '46 వల్ల _ ఊరు. డేవతాసూచి. 
ఎ.సి, నగర్ నెల్లూరు 7+, 184+ పృరుషనామసుచి. 

A. C. Nagar. అనం చెంచు సుబ్బారెడ్డి నగర్. 

ఏక. శిరి సూళ్ళూరు. 5. [యాకశిరి, మెకం. 844. 59] అస్పష్టం. 

ఎకాళిరెడ్డి వారి పాలెం ఉదయ. 107? స్పరుషనామమాచి, 

ఏకొలు సూళ్ళూరు. 72 అస్పష్షం,. 
ae) ఖు 

ఏగర, పాఠరెం నెలూరు, 44- కులసూచి, 
(af) (og 
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వగర్హ ఆ ఏకర్ల యఏకరి. లు_ఆ.  ఒకకులం, న్ముతాచ కులానికి 

కు ఖు, (CTS1-2) 

ఏటి. దిబ్బలు కోస్తారు య. జలసూచి చ ఏరు=టి. 

ఎటూరు రాపూరు. 32 ఏటిఎఊరు. జలసూచి. 

ఏటూరివారి, పాఠం రాపూరు. 25. కుటుంబనామసూచి 

ఏతలూరు వెంకట. 149 రూ. యాతలూరు (ము.ప) కులసూచి, 

ఏత ౮ యాత. కల్లుగీచే కులం. (CTS1-7) 

ఏనుగ. వాడ వెంకట. 200 జంతుసూచి. 

నుగ- కాప్పకులంలో ఇంటిపేరు (6151-/) 

ఏపి, నాపి కావలి. 14-- వృక్షసూచి. 

ఎపి (౧ ఏసె. నల్ల మద్ది, సాలవృక్షం,. 

రూ 

ఏపిల. గుంట ఉదయ $87-- వృక్షనూచి. ఉఏపి=లు=అ 

ఏరు. కొలు ఉదయ. 6856 జలనూచి ఎరు-చిన్ననది 
“సట. 

ఏడూరు గూడూరు_980 ఎరు డారు BDI 

ఒకందా. పురం అత్మ. 87+ అస్పషం. 

ఒనై. కం్మడిగ గూడూరు. 88+; నూళ్ళూరు, 64+; 2+ కులసూచి 

ఒడ్డె 0 వడ్డె, చెరువులు తవ్యాడం, ఇలుకి టడం ఖం. 

ఒక కులం (CTSI-5) 

ఒఎచగుంట. మ. వెంకట, 221 సలనామనూచి 
G (oa 

జడ వల ఉదయ. Fe వెంకట. 54-, 61 కులనూచి. 
ఒద్దె. పాలెం ఆత్మ, 24, 864. BIT, 684, 1084; 

ఉదయ. 78+, 994-; కాదలి. 120, 164, 524-, 624, 65+, 
కోవూరు. 24, 22, 294, 477, 487, 517, 584, 687; 
గూడూరు. 57. 197, 467, 77, 1870; 
నెల్లూరు. 164, 184, 20+, 414, 68+, 65+: 
సూళ్ళూరు, 214, శిర, కిర్ 4-. కులనూచి, 
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ఒరుగువాండ్ర. పల్లె ఉదయ. 6 కుటుంబనామసూచి, 

ఓంకంవారి. పొలెం కావలి. 52-+- కుటుంబనామసూచి. 

ఓగూరు. పాడు నెల్లూరు, 15 (గామనామసూచి, 

ఓగూరు = అస్పష్షం, ఫ్ర 
శు 

ఓజిలి. గూడూరు. 57 [వోజిలి మెకం. 844. 68] ? కుటుంబనామసూచి. 
కంసలివాళ్ల లో ఇంటిపేరు. (651. 6) 

ఓడ. పాలెం కావలి. 68- అస్పష్టం. 

ఓడూరు. గూడూరు. 26 అస్పష్షం. 
రు 

ఓబులాయ, పల్లె ఆత్మ. 1024; రాపూరు, 704. పృరుషనామసూచి. 

జడఓీబుల = అయ. ఏఓబుల&సం. అహోబిల 

ఒరు, పల్లె రాపూరు. 94 సంభఖ్యానామసూచి. ఓరు - ఒక 

ఓలేటివారి. పల్లె కావలి. 28-- కుటుంబనామసూచి, 

కంచర. పాఠం కోవూరు. $9 కులసూచి. 

కంచర - కంచుపనిచేసి (బాతికే ఒక జాతి. 

కంటే. పల్లె నెల్లూరు. 62 పురుషనామసూచి 

ఒషకంటం. ఏ కంట = అయ్య. ఏకార రూపాలు వ్యక్తినామాలై 

ఉండవచ్చు. పోల్చిచూడు కంచేపల్లె, కాపేపల్త, కోనేవలై, 
య (a2) ae) 

జక్కే_పల్లె మొదలగునవి. 
ఉరి 

కం'పేవారి, పాలెం ఉదయ. 82+ కుటుంబనానుసూచి 

కండిగ. ఆత్మ. 64-4, కోవూరు. 407; నెల్లూరు 90 రూ. కండిక. 

జనపదనూచి. అసమస౦. కం|డిగ. చిన్నపల్తె, పన్నులేకుండా 
వ ae 

గుత్త కిచ్చిన భూఖండం. 

కందనాల. పాడు వెంకట. 108 వాస్తు సూచి, 

ఒ కందనముఒలు_అ. ధాన్యము నిలువచేయుటకు ఇంటిలో నేలలోపల 

కటిన కొటు. 
రు a) 

కందమూరు, నెల్లూరు, 4 [కందమూరి. 16+, NI. 2. 25-27 ? వృక్షసూచి 

కంద _ కంద దుంస్ప 
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కంవప్పమేస్త్రీ. స్యతం నెల్లూరు. 174, 18+ పురుషనామనూచి 

జుకంద. అప్ప ఉత, కందన్. క 

A master werkman, A head workman, తాపీపనివాడు. 

కందలి. గూడూరు. 17 వృకసూచి. 

అసమస్తం కందలి. అరటి, ఒకవిధమైన తోడు 

కందలి. పాడు నెల్లూరు 57? (గామనామసూచి. 
కందలి. పేట గూడూరు. 17 (గామనామసూచి. 

కందులవారి. పల్లె వెంకట. 18 కుటుంబనామసూచి. 

ఒ<కందులు.ఆ ఏక. కంది. కందిచెట్టు Morinda bracteata, 

Roxb. కందులఎ ఎరుకలవాళ్ల లో ఇంటిపేరు. (6151. 3) 

కందులవారి. పాలెం కావలి. 28+ కుటుంబనామనూచి. 

కంస. సమ్ముదం ఉదయ. 101 పురుషనామసూచి. 

[షూనవుడైన కంపడు ఈ (గామం కట్టించెను గనుక కంప సమ్ముదం 

అనిపేరు వచ్చింది. (UT. FF. గ. 96) ] 

కంబాల. పల్ల రావూరు. లక రూ. కంభాలపాడు. (ALV) కుటుంబనామనూచి, 

= కంబము.ణు.అ ఎక. కంబముఉసం. స్తంభ. మాది; కోమటి 

కులాల్లో ఇంటిపేరు. (C75!-3) 

కంసాలి. పారం కావలి. 58+ కులసూచి, చూడు (751-3) 

కచ్చివారి. కవడిగ.. నెల్లూరు. 810 కుటుంబినామనూచి. ళ్ 

జట. 

కచి;- సాొవెవాడు కొయ?లను పడుగు నందు చొపించెడు నందు చి ఛి A 

కచ్చేరి, చేవరాయపల్లె ఆత్మ 60+- పరిపాలనాసూచి 

< ఉ. కచ్చేరి- An office, A court, A hall. దేవరాయ. పలె 
ag) 

(గా.ద్విం వ్యక్తినామసూచి. 

కటారి. పాలెం నెల్లూరు 7+, 18+ కుటుందినామనూచి, 

జ కటారు_ఇ, బాకు, కత్తి, గొల్ల, మ్ముతాచ, ఎరుకల వాళ్ళలో 

ఇంటి పేరు. (0751-3) 

ఎయు. ఆత శానా కాంత భళా ఈ స 



కట్టకింద కం(డిగ కోవూరు. 74 స్టలార్థక సూచి. 

కటకింద పలె ఉదయ. 868- వ 
లు . ళు (a థి 

కటకింద. యానాదిపాలం. నెలూరు. 65+ సలారకనూచి. 
యు య అ థి 

యానాది. పాలెం (గా.ద్వి. కులసూచి. 

కటకింది. పాలెం కావలి. ర్ి స్టలార్భక సూచి, కట్టకింద.ఇ 
యు = 

[చెరువు కట్టకింద ఉండే (గామం కాబట్టి దీనికి కట్టకిందిపాలెం అనే 
"పేరు వచ్చింది. ఇది ఆనెమడుగు మజర్శాగామం (KT. FF, P, 153] 

కట్టుబడి. పాళెం కోవూరు. 8, 46+. పరిపాలనానూచి. 
హర ధి | జ్ 
కట్టుబడి. సవచేస భృత్యులు మొదలైన వాళ్లకు శాశ్వతంగా ఇచ్చి 

మాన్యం (సూన్సి 

కట్టువ. పల్లె నెల్లూరు, 107, సూళ్ళూరు (3 స్టలార్హకనూచి. 

కట్టు. 00 కడ AND .30 ౨౫ 
కడ. గుంట వెంకట, 117 దిక్సూచి. కడ.చివర్, సరిహద్దు 

కడ. నూతల కావలి. 71+ [పోరితినాంటిలోని కడువ నూంతి ? 

1217.18 NI.2.81. 8.4; కడ్వనూతుల 18660.N1.2.44.5. 
(కడ్వనూతుల_కడనూకుల))] దిక్సూచి.) Su NUN 

కడ. పట సూళ్ళూరు. 158 దిక్సూచి. హ్. 

కడి. వేడు గూడూరు. 84 ఆసృషం. అస్పష్టం. శ్రా ౧ - రగా 

కదిరినాయుడు. పల్లె ఉదయ, 107. స్పరుష ఎత... 

కదిరి. అనంతపురం జిల్లాలో (గామనామం. నాయుడు = కులసూచి, 
పృరుష నామానుదంధం 

కదిరినేని, పల్లె. ఉదయ. 112 పురుషనానుసూచి. 

కదిరి. (గామనామం, నేని & నాయుని 

కనక. పురం నెల్లూరు 174, 18- ప్రీనామసూచి, 

కనియం, పాడు ఉదయ. 56? చెవతానూచి జ? కనియఎఅం & కన్య-అమ్మ. 
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కను. పర్తి రాపూరు. 85 [కానుసత్తికా చెరువు ? 1629.80 [11.38 88 7] 

? వృక్షసూచి. కను య కనువ ౬ కనుము_ప. కనుముగడ్డి, రెబ్ల, 
Sorghumhalepense, pers. కనుము, కనుపర్తి. డేవాంగుల్లో 

ఇంటి పేరు, 

కనుపర్శి, పాడు 'నెల్లూరు. 49 కుటుంబనామసూచి. 

కను. పూరు గూడూరు. 968; నెల్లూరు 58, 95 (Bit 159, Bit. II 95) 

? వృతసూచి. 

కనుపూరు. పల్లె ఆత్మ. 96; రాపూరు. 21 (గామనామసూచి, 

కన్నదరువువారి. పాలెం ఆత్మ. 86- కుటుంబనామసూచి. 

కపాడి.' పాఠం నెల్లూరు 11+, B+ రూ. కబాడిపాలెం (ము. ప్ర 

కులనూచి. కబాడి లేక కపాడివారు. వీరు మాలలై నను గోమాంసం 

తినరు. వీరి పూర్వులు కెలంగాణాన బైవికులుగానుండి. నెల్లూరునకు 

వచ్చిరి. వీరిని దండువాళ్లు అనికూడా అందురు. (మా. ప.) 

కప్పరం. పాడు గూడూరు. 125 ? గామనామసూచి. దేచరాకు 
కప్పరం = ? కాౌాపువరం. కులసూచి, 

కప్పరాళ్ల. తిప్ప కావలి 814-; కోవూరు. 10+ శిలాసూచి. 
కమ్మ. కం[డిగ సూళ్ళూరు, [+90 కులగూచి కమ్మ. ఒకకులం (615! 3) 

హ్; పళ వెంకట. 7+, 155 కులసూచి, 

కమ్ము పాలెం కావలి. 124, 414, 794; కోపూరు. 510; 
రాపూరు. 19-4; వెంంట. శీగి$- కులసూచి. 

కమ్మవారి. పల్లె ఆత్మ, 724: వెంకట. 19- కులసూచి. 

కమ్మవారి.పాలెం ఆత్మ. 184; ఉదయ. 86--, 88, 116+; కావలి. 522, 

7164; గూడూరు. 84. 724; సూళ్ళూరు. 10- కులసూచి. 

కయ్యూరు. వెంకట. 122 కయ్య _ ఊరు. భూసూచి. 
కయ్య = మడి మాగాణిీచేను. 

కరటం. పాడు ఆత్మ 5. [కరటంపాడు, మెకం 849. 1557 

జంతు సూచ్చి కరటం = కొకి. 

పో 

క జ 

సజ ఇ 
hy! 

fF Fr 
ళ్ శ 



కళ. బలదోలు వెంకట. 211 స్తలసూచి 
డొ ® 

కరం గటు ఒడ్డు బల్ల, వాలు, (గాదా. కుటుంబనావుసూచి 
జనకం a ౭ LL 

కరటా. మూడి సూళ్ళూరు, 62 ? జంతుసూచి, కరటా ౧ కరటం 

కరిమెన. గుంట వెంకట. 176 [కరి మెన గుంట, మెకం 844. 18] 

పురుషనామసూచి. తఉకకరిమి = అన ఉత, కరి. నల్లని 

కచేటివారి. పాలెం కావలి. 59- కుటుంబనామసూచి. 

త్య క రేడుంఇ (పకాశంజిల్లాలో (గామనాదుం,. 

కర. వూడి గూడూరు. 100 భూసూచి. 

" కరాల జక, కట, ఉప్పునేల 

కర్కోలు. పాలెం కావలి. 50 రూ, కారుకోలుపాలెం (75M) పరిపాలనా 

సూచి యషహిం. కార్కోను. రెవిన్యూఇన్స్ సెక్టరు. 

కలకు ర్తి. పాడు. సూళ్ళూరు. శ్రి! స్టలనామసూచి. 

కల. కు ర్తి, శిలాసూవి, య్షకల్లి, కల్లు, రాయి, 

కల. పాడు వెంకట. 46 శిలాసూచి. 

ళల. వంగు సూళ్ళూరు. 165 రూ. కలవాంగు (ముప శిలాసాచి, 

కలవ. కొండ గూడూరు. 44 వృక్షసూచి, 
కలవ లొ కలువ. Water lily or Lotus: 

. పూడి. వెంకట. 164 [కల్వలపూడి. మెకింశ14.18] వృక్షసూచి. 

కలి.గిరి కావలి. 16 వృక్షనామ మసూచి 

కరి. కలేచెటు, కలిమిచెటు, స పండచెటు, Carissa Car 
GB రు ఉరి ౧ రు 

2౧6485. Linn. 

కలిగిరి, కొండూరు కోవూరు. 37 (గాదునామసూచి, 

కొండూరు. (గా.ద్వి. శిలానూచి | 

కలిగిరి చెజువు _ దీనికొక గాధ గలదు. బుచ్చిరెడ్డి పాళెమునకు మమారు 

మూడుమైళ్ల దూరములో మునులపూడి (గామమున్నది.. పూర్వము మునులీ 

(పాంతములో నుండబట్టి ఆపేరు వచ్చియండవచ్చును. (ప్రస్తుత కలిగిరి 

రిజర్వాయర్ ముందు భాగములో చెట్లు ట్లుచేమలున్నవి. ఆ (పడేశములో వారు ' 

తదస్సు చేసుకొనుభారట,. ఆసను యములో కలిగిరి అను కున్మురి వాడుండెను. 
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అతడు భక్తుడు. అతనికి ఒకరొజు తనపేరు శాశ్వతముగా నుండుట కె గొప్ప 

చెజ్వును (తవ్వించ వలెనని కోరె_గల్లెను. అప్పుడతడు అచ్చటనున్న 

మునులకు తనకోరిక విస్నవించుకొని సాఫల్యము కొరకు భగవంతుని (పార్టిం 

పుడని కోరెనట. బుషులు నీవు చెజ్బు నిర్మించివలెనని కోరుకున్న (పదేశము 
చెపు నడచి పొమ్ము. భగవంతుని సహాయమువలన దానికై అదే ఏర్పడును. 

అనిచెప్పి ఈ షరతులు దెట్టిరి. (పాశణాపాయము వచ్చినను, నీవు తిరిగి 
చూడకూడదని. అతడు ఆనందభరితుడై వంగల్లుకొండను వేదగిరి నరసింహ 

కొండను కలిపి గొప్పతటాకము నేర్చరచవలినను కోరికతో బయలుదేరి పోవు 
చుండగా యక్షగంధర్వులు, అతని వెనుకవైపున పెద్దరాళ్లతో పిడుగు శబ్దములతో 
చెజబువు కట్టను కట్టుకొనుచు వచ్చుచుండిరి. కలిగిరి భయంకర శబ్దమును 

భరించుచూవచ్చి, (పన్నుత వవ్వేరు (గ్రామము వద్దకు వచ్చునప్పటికి 

అశబ్దమును భరించలేక వెనుతిరిగి చూసెను. మునులు పెట్టిన షరత్తు 

భంగమైనందున, కలిగిరికి తక్షణమే కన్ను పోయెను. అతడు మరల సిర 

సంకల్పముతో బయలుగేరి వెళ్లుచుండగా రాళ్లశబ్దము భరింప రానిడై తనను 
చంపుటకు వచ్చుచున్నవాయని భయము కల్లినను కషముమీద మూల కట్టలను 

_ైపదశము వద్దకు వచ్చి తిరగ చూచి మృతి పొంచను. అంచుచెత ఆచెరువుకు 

1786 _ 87లో నిర్మింపబడిన ఈ భూరి తటాకము ఎప్పుడుగాని కూడిక 
తీయనందున బూనాటి చాలవరకు మ్మిరులు ఏర్పడినది. (వి. మం, స, వు. 54) 

కలి. చేడు రాపూరు, 18 [కలిచెట్టచెద్వ. 1188-89 NI. 8. 80. 4] వృక్షసూచి 

కలు. వాయ ఆత్మ. 77 [కలువాయిచెరువు. 1519.20. Nl. 1. 28. 12.18; 

కలువాయ చెరువు 1612-18. Nl. 1. 8515] శిలాసూచి, 
కలు కల్లు రాయి, 

కల్తి, పేడు గూడూరు. 61 వృక్షసూచి. 
కల్లి- The plant called Milk hegde. Euphorbia Tirucalli 

కలూరు ఆత్మ. 7ర్ గూడూరు 182; సూళ్ళూరు. 92; కల్లా ఆ ఊరు 

కిలాసూచి, కెళ్లి = రాయి- కొండ. 
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కలూరు. కం(డిగ సూళ్ళూరు. 60 కుటుందినామనూచి. 
ag స చ ప 

కలూరు. (బాహ్మల్ల్", తెలుగు మాలలో, రెడలో, డేవాంగులో po ౧ యి లయ యి 

ఇంటిపేరు. 

కలూరు. సలె నెలూరు 58 కుటుంబనామసూచి. 
యి (ag) య 

కళ్యాణ. పురం రాపూరు. 42--  దెవతానూచి, 

కసుమూరు నెల్లూరు. 58 ? జలసూచి, 

య్షకసుం. - ఊరు కసుం ల కసెం. ఊటగుంట, చెమ్మనేల 

[ఈ (గ్రామం కసుప్పకు (పాముఖ్యత చెందింది కాబట్టి కనుమూరు అని 

పేరు వచ్చింది. (NT. FF. P. 18) ] 

కసూరిదేవి. నగర్ నెలూరు 174, 18-4 వ్రీనామసూచి, 
శాలి (a) 4 

కస్తూరి నాయుడు, పల్లె కావలి. 1 పృరుషనామనూచి, 

కన్నా. రెద్దిపాలెం సూళ్ళూరు. 118-- పరిపాలనాసూచి, 

జఉ. కస్నా. (ప్రధాన్నగామం. రెడ్డి. పాలెం. (గ్రా.ద్వి- కులసూచి 

కాండ గూడూరు. 25 వృక్షసూచి 

అసమ స్త ౦ ఒకజాతి గడ్డి, 

కాకర. మాల నూళ్ళూరు, 161 కుటుంబనామసూచి, 

కాకర- ఒక తీగచెట్టు Mordica Charantia linn. కాకర, కాకర, 
‘ i = | (ne) 

కమ్మ, మూకదొర కులాల్లో ఇంటిపేరు. (751. 3) 

కాకర్ల. సాడు ఆత్మ. 22 కుటుంబనామసూచి. ౬ కాకర-లు-అ 

కాకర. పాలెం ఉదయ. 41-- కుటుంబనామసూచి. 

కాకి తలుపూరు నెల్లూరు. 111 రూ, కాగితలపూరు (ముప; కాగతాల 

వూరు (జ. (పో ? వృకనూచి. 

కాకి. కాకివెదురు, కాకీ రెల్లు, A common spinous shrub, 

కాకి వాయ ఆత్మ. 87 రూ. కాకివాయి ? వృక్షసూచి. 

కాకుటూరు నెల్లూరు. 54 జనపదసూచి. చూడు. ' (కాకుటూరు 

కాకు. పల్లె నెల్లూరు. 18, 65 (981148, 91111 65) జనపదసూచి. 

చూడు. పైన. 

కౌకువారి. పల్లె ఆత్మ. 60+ కుటుంబనామనూచి. 

కాకువారి. పాలెం గూడూరు. 99+ కుటుంబనామసూచి. 



తాశేరి. మిట్ట సూళ్ళూరు. 158- దేవతానూచి, 
కాకేరి. ఒకనొక ద్యాదడేవత. 

క్మాట. గుంట వెంకట. 191 ? వృక్షసూచి. &? కాండ 

కాటాయ. పాడు కావలి. 32 [అగహారము కాటవావియెన తిరువెంగడ 

నాథ చతువ్వేకాది దుంగలం 1309.10 N1.2.85.7.9; కాటవాపి అగ 
హారము 1909.10. NL.2.85. 16.17: క్యాటావిపాటి ? 1812.18 
[1286459 కాటావిపాటి? 1228-29 N1.2.38.9] చేవతాసూచి. 

= కౌట్ రాయ, శివుడు. 

య ల న్ గ్రో గ సూళ్ళూరు. 128 అన్వ్పషం. 
అసు 

వ సూళ్ళూరు. 123+ (గామనానునూచి. 

కానూరు. సూళ్ళూరు. 2 [కానూరి. మెకం.. 854,250) కాన_ఊరు 
ఆటవీనూచి 

ww న్ CoA కాదలూచు, క 
6 

గో యి ఆటా 2 -_ వొ చౌ. లం చెం, laf కుల సూయ 

అద ఆసు. w= కాప ఒక కులం, నెలూరు మాండలికంలో కాపులంటే రెడు. 
భా పని 

కారి, జాత సూభ్ళారు. 188 వృక్షసూచి, 
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కారుగోగుల. పాడు ఆత్మ. 15 వృక్షసూచి, 

కారు, అడవి. గోగుల ఆ గోగులు.అ. గోగుచెట్టు, Hibiscus 

Cannabinus Linn. 

కారునుంచివారి. కం[డిగ సూళ్ళూరు. 20 కుటుంబనామ సూచి. 

కారూరు వెంకట. 201; సూళ్ళూరు. 148 కారు.ఊరు. అటవీనూచి. 

కారూరు. మిట్ట సూళ్ళూరు, 1484+ (గామనామసూచి, 

కార. మేడు వెంకట. 190 ? జలసూచి. 

స్ట కార్తి ౮ కార్డి <4. కౌదింజాఎసీటిబుగ్గ ((బౌజ్యం) 

కాలంబొట్లవారి. కండిగ కోవూరు. 27 రూ. కాలం భట్ల కం్యడిగ (ALV) 

కుటుంబనామసూచి. 

కాల, గంధ వెంకట. 185 వృక్షసూచి, 

అసమ స్తం. కాలగంధఎ నల్లచందనం చెట్టు. 

కౌలున. గట్టు నెల్లూరు. 444; సూళ్ళూరు. 19+ స్టలసూచి. 

కాళయ. కాగొల్లు కోవూరు. 65 పురుషనామసూచి. కాళ_అయ్య.కివుడు 

కాళయ. పాలెం అత్మ 8 పురుషనామసూచి 

కావలి కావలి. 61,62 (8111 62, 81111 61) [ఉదయగిరి శీమలోని 

కావల్మిగామాన 1686.37. N1.2 50. 8.9] పరిపాలనాసూచి. 

అసమస్తం, కావలి. guard (MAMP) ఉ కాచు=వలి. రక్షణ (ఆశర) 

(పురాతన కాలంలో రాజులు పాలించేటప్పడు వారి కావలినారు నివసించే 

(పాంతం కావటంవల్ల దీనికి కావలి అనిపేరు వచ్చింది KT.FF.P. [58] 

కావలి. మిట్ట  సూజ్బూరు 148-+- (గామనామసూచి. 

కావలి. ముస్తఫాప్పరం. ఆత్మ 21 రూ. కావలి ముస్తాపుకం (ము.ప) 
(గామనామనూచి. ము స్తఫాపురం పృరుషనామసూచి 

అర, ముస్తఫా, t0 choose, the name or title of Mohammed, 

a Proper name 

కావలి, ఎడవల్లి ఆత్మ, 24 _(గ్రామనామసూచి, ఎడి, వల్లి (గా.ద్వి. దిక్సూచి, 

ఎడవల్లి. టా. అనే (బహ్మణుడు ఈ ఊరికి శంఖుస్థాపన 

చేయడం వల్ల, ఈ (గ్రామం ఇతంకు ముందు కావలి తాలూకాకు చేందిన 

దానివల్ల దీనికి కావలి ఎడవల్లి అనేపేరు వచ్చింది. (AT. FF. P. 70) 

కావేటి. పాలెం కోవూరు. 59 ? కుటుంబనామసూచి, 

ఉ కావిఏటి, కావి.ఎరుప్ప్కు వ్మరని 
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కాసంగట్టు, కుప్పం సూబ్యూరు, 148+ స్పలనామసూచి, 

కాసం.గట్టు జలసూచి కాసం &? కసెం. ఊటగుంట. గట్టు=ఒడ్డు, తీరం 

కాసులనాటివారి. కం[డిగ రాపూరు. 18 కుటుంబనానుసూచి. 

ఎ కాసులనాడు_ఇ నాడులలో కాసలనాడు ఒకటి, 

[ కాసలనొడు. అనగా వనపత్రి దీర్హాపి శాసనమున పేర్కొనబడిన దక్షిణ కోసల, 

ఇడి ఉత్కళ దేశమునకు దక్షీణ.పళ్చిమ (ప్రాంతమున నున్నది. తూర్చు సముుద 

తీరమునకు నూరు మైళ్ల దూరముననున్న (వదేశ ము. ఈ (పాంతమునుండి 

వచ్చిన (బాహ్మణులను 'కోసలేంమలు లేక *కాసనాటు' లని యందురు, 

(సం(గహాంధవిజ్ఞాన కోశం సం. క్ పు. 199)] 

శ. పురం గూడూరు. 74 పురుషనామసూచి, 

కాశీ. పేట వెంకట. 88-4- పృరుషనామనూచి, 

కిస్తీ.పురం ఆత్మ. 11 పరిషాలనాసూచి. 
షహిం. కిస్స్. పన్ను, వాయిదాచొప్పున డబ్బుడెల్లించే పద్ధతి, 

కుంకుం. పూడి నెల్లూరు. గ్గ్ కుటుందినామసూచి. 

కుంకుంవారి, పల్లె ఉవయ. 119-4 కుటుంబనామసూచి, కుంకు_కుకుడుచెట్టు 

కుంకువారి. పాకెం కానరి. 44 కుటుంబనామనూచి, 

కుంట. నెల్లిపాడు ఉదయ. 107 స్టలనూచి.. 
జ క దాని స అం ర్మ నా ఇదు, రా, శన, లం 

కుంట అలొగుంట, జల శయము్కు ఉల చా రువు, మ. పాడు (7 ద్వి) 

కుంట్ల. మిట్ట కిక రు, 744+. జలసూచి, ఎఆకుంద-ణఅ.ఆ 

కుందన. పృకం వెంకట. 148+ నాదృళా చోధకనూచి, 

కుందస అ) కుందనం. ఆపరంద, మెలిబంగారు. 

కుందాం. ఉంకట. 199 ? సస్యనూచి, 

అసమ స్తం. కుందాం లొ కుంధం = గుం్గడంగా వేసిన గడ్డికుప్ప (ఆశర్) 

కుందుకూరు గూడూరు. ఎకి అస్స్పషం. 
చ్చు 

ర్లై. కండ్రిగ సూళ్ళూరు క74- రూ, కుక్కపల్లె వారికండిగ (75M) 
కు 
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క్రక_ల, గుంట నెల్లూరు. 174+. 184 కుటుంబనామసూచి. 

| కుక్కల ౬ ఓరుగంటి కాపుల్లో, టోయల్లో ఇంటిపేరు. (0151. 4) 

కుడితి పాలెం నెల్లూరు. ళీ! ? కుటుంబనామసూచి. 

0౧ కొడితి. రెడ్డకులంలో ఉపళాఖ ((బౌణ్యం) 

కుడుముల దిన్నె పాడు, కావలి. 14+ స్టలనామసూచి. 

కుడుముల. దిన్నె కుటుంబనామసూచి, , కుడుములు _ అ. ఒకానొక 

తినుబండారము. _రెడ్లలో ఇంటిపేరు. 
కుదిరి. నూజ్ళూరు, 188 జనపదసూచి, 

అసమస్తం ఎ కుదురు. ఆధారం, స్తానం, నెలవు, ఉనికిపట్టు. 

పోల్చిచూడు- కొలనుకుదురు. 

కప్పం. సూళ్ళూరు. 141, 147+, 1504... జనపదసూచి. 
అసమ స్తం. చిన్నపల్లె, మజరా (గామం, నెల్లూరుజిల్లా (గామనామాల్లో 

(గామనామ ద్వితీయావయనంగా కూడా కన్పిస్తుంది. చూడు. కొతకుప్పం 

కుప్పం. పల్లె వెంకట. 98 1గామనామసూచి. 

కుప్పచ్చివారి. కం(డిగ నెల్లూరు. 78-- కుటుంబనామసూచి. 

కుప్పయ. పాలెం వెంకట. 10 [కుప్పయపాలెం. మెకం. $844. 100] 

పురుషనామసూచి ఉకుపషృ-అయ. నిందార్థక నామం కుప్ప_'పెంట, రాశి. 

చూడు. కఊని, కుప్పంమీద ఏర్పడేసేర్లు = కుప్పయ్య, కుప్పా రెడ్డి, 

చూడు దిగువ ఆరోపాలు. 

కుప్పా రెడ్డి, పాలెం సూళ్ళూరు, 72-4 . పృరుషనామసూచి. 

కుప్పూరు. పాడు ఆత్మ, 47 (గామనామసూచి, 

కుప్పూరు ఉకుపష్ప-ఊరు. పురుషనామసూచి. 

కుమార వెంకటా, సృరం కావలి. 45 పృరుషనామసూచి 

కుమ్మర. కొండూరు కావలి. 87 కులసూచి, 

కుమ్మర. కోండలుచేసే ఒక కులం, కుమ్మర వాండ్లు. కొండూరు (గా.ద్వి, 

శిలాసూచి, 

కున్ముర. గుంట ఆత్మ, 77; కోవూరు. 84-4; వెంకట. 687 కులసూచి, 

కుమ్మర. పాలెం కావలి. 58--; నెల్లూరు. 719; సూళ్ళూరు 49 కులనూచి, 

కున్ముర. పేట వెంకట. 155 కులసూచి, 
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కుమ్మరూరు నెల్లూరు, 89- కుమ్మరంఊరు. కులసూచి, 

కురవవాని, పల్లె ఉదయ. 894 కులసూచి. 

కురన= గొ రెలకు కాపరు లెన ఒక అతి పానీనమైన (దావిడగణ౦. చూడు 

కురవవాడుఎ గొల్ల వాడు, గొ(రలకాపరి 

కురు. గొండ గూడూరు. 50 పరిమాణసూచి జ్యరుఎచిన్న, పొట్టి, 

కురుచెర్ల. పొడు నెల్లూరు 97 స్థలనామసూచి, 

కురు, చెర్ల పరిమాణసూచి. 

కుర. పట్టప్పపాలెం కోవూరు. 17+ కులసూచి, 

కుర. షకురవ, చూడుపైన, పట్టప్ప, పాలెం (గా.ద్వి. కులసూచి, 

కుర, పల్లె ఉదయ. 64 కులనసూచి, చూడుపైన, 

కురా. గుంట వెంకట. 64 ? జలసూచి 

ఉ? కొర్డ. పోల్చిచూడు. కార మేడ్డు. 

కూచి, పూడి గూడూరు. 65+. పరిమాణసూచి. 

కూచి. “చిన్ని అనేముద్దుసేరుకు సంబంధించింది. అరవంలో మళయాళంలో 
"కుట్టి లాంటిదిఎతెలుగులోని ఈ “కూచి”. అందుకే లింగవివక్ష లేకుండా 

అని కూచిఆది నాన్నకూచి వ్యవహారంలో ఉంది. 

కూచి. వాడ గూడూరు. 65 పరిమాణసూచి, 

కూచివాడ. పాలెం గూడూరు. 65- (గామనామసూచి, 

కూనలమ్మ. పాడు ఆత్మ. 26 స్తీదేవతానూచి. 
కూనలమ్మ. ఒకానొక (గామడేవత, సంతానార్హం ఈ చేవతను 

కొలుస్తారు. వ్యు. కూనలిచ్చు అమ్మ (ఆళర) 
[ ఆయేషాపూర్ మహమ్మదు (నాయబేరసూల్ ) భార్య వీవీ ఆయేషా 

పేరనున్నది. _ దీనినిప్పడు కూనలమ్మ పాశెమని వ్యవహరించుట కలదు." 
ఇది మసీదుకు తూర్పున నున్నది. (వ. మం. స. పు. 180] 

"3కు, గుంట ఆత్మ. 644+ కుటుంబనామనూచి. కేతు _ ధ్వజం, జెండా, 

కేశమనేని, పల్లె. రాపూరు, 20 పురుషనామసూచి, 

కశమ సం. కేకవఃం విష్ణువు. నేని ౬ నాయుని, 

కేశ. వరం కావలి, 48; గూడూరు. 48 పృురుషనామ సూచి, 
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f ol 
కాల, పాలెం సూళ్ళూరు. 55+ కులసూచి. 

జ కెకోల, కే రొలివాండ్డు- బట్టలు నేసి (దితికెడు ఒకానొక జాతీ, 

సాలెవాండ్రు. త, కెక్కోళన్. "కూడు. (CTs. 3) 

కె లాసనాథ. పుళం వెంకట. 69 పురుషచేవతానూచి. 

= సనాథ = శివుడు. . 

కొండ. గుంట గూడూరు. 46+ కిలాసూచి. కొండ - పర్వత౦, గుట్ట, 

కొండపల్లె పాడు గూడూరు. ర్! (గామనామనూచి, 

కొండ, పల్లె శిలాసూచి. 

కొండ. బిటగుంట కావలి. 70+ స్టలసూచి. (శిలాసూచ్చి 

వీటగుంట (గా ద్వి. 

కొండమీద: కొండూరు ఆత్మ. 48 స్టలార్థకసూచి. 
కొండూరు. (గ్రా ద్వి. శిలానూచి _ 

కొండలరాయుని. కం|డిగ. అత్మ 102-4 దేవతాసూచి, 

ఒకొండలరాయుస.ఇ ఏడుకొండంవాడు (వేంకటేశ్వరుడు) 
కొండ. లేడు నూళ్ళూరు. 162 శిలాసూచి. &? కొండల = వీడు 

కొండాంగు. పాలెం కోవూరు. 88- అస్పష్టం, 

కొండా, గుంట గూడూరు 8 పురుషనామసూచి 

వ్యక్తి నాము పథమ అవయవాల్లో కొండశబ్దానికి కనిపించే రూపం కొండా, 
దేవాంగ, మేదర కులాల్లో. ఇంటి షే పరు. _(C751.3) కొండమీద 

ఏర్పడే పేర్లు _ కొండయ "య కొండాయ. క కొండారెడ్డి, కొం(డాజు, 
కొండాయ. చూడు దిగువ ఆరోపాలు, 

కొండా. పరం గూడూరు. 77 పురుషనామసూచి, _. 

కొండాయ. గుంట కోవూరు. 16, 28-4. పురుషనామసూచి, 

కొండాయ. పాలెం ఉదయ, 80; కోవూరు. 17+; నెల్లూరు. 19 

కొండారెడ్డి, పల్లె ఉదయ. 1+, 60+ పురుషనామసూచి, 

కొండారెడ్డి, పాలెం కావలి. 14 పురుషనామసూచి, 

కొండూరు. కోవూరు 57; గూడూరు. 124; సూళ్ళూరు. 122 A. 

కొండ ఒ ఊరు, శిలాసూచి, 

కొండ, ప స కా కొండ్ల. పూడి నెల్లూరు. 12+ శిలాసూచి క ౦డలు.. అ 
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కొం! చాజు, పల్లె ఉదయ, 29- పృరుషనామసూచి. 

జ కొండ ౨ రాజు, ఒక కులం చూడు విశేషాలకు (0751. 3) 

కొం(డాయగారి. పాలెం కానలి. 60 పురుషనామసూచి, 

కొక్కు. పాడు గూడూరు. 81 ? జంతుసూచి కొక్కు. పందికొక్కు, 

[కోటకు యీశాన్య భాగమందున కొక్కుపాడు అన్నేగామం వేమారెడ్డి 

రాఘవరెడ్డి అనే నంసారి కట్టించినాడు (మెకం.849. 172)] 

కొక్కు. పాలెం సూళ్ళూరు, 48 ? జంతుసూచి. 

కొట్టాల ఆత్మ 98-4; ఉదయ. 8+-; కావలి. 14-; కోవూరు. 48 వాస్తు 

సూచి. అసమస్తం, ఓ క్'ట్లాబ.అ ఏక. కొట్లం-మనుషుల నివాసం 

కోసం కట్టిన ఇండ్లు (రాయలసీమ మాండలికంలో), పల్లే, గుడిసె, 

కొట్టాల. పల్లై ఉదయ, 68-- (గామనామసూచి. 
కొట్టాలవద్ద. ఇండ్లు నెల్లూరు. 72 స్థలార్థక సూచి, 

కొ స్వైవాండ్ల. పల్లై ఉదయ. 48-4 కుటుంబనామసూచి, 
ఓ కొట్టు.ఏ. శెట్టిబలిజల్లో ఇంటిపేరు. 

కొడవలూరు కోవూరు. 58 [కొడువలూరి 1848447011 2.28. 1.8] 

కొడవలి.ఊరు. కుటుంబనామసూచి, కర్షసాలెవాళ్లలో ఇంటిపేరు, 
(CTSI-3) 

కొత. కండిగ సూళ్ళూరు. 90 పౌర్వాపర్యసూచి 

కొత్త. కాదలూరు సూళ్ళూరు. 128- పొర్వాపర్యసూచి. 
తొదలూరు (గా'ద్వి" 

కొత్త కాళిపాలం కోవూరు. 128-4 పౌర్వాపర్యసూచి. 
కాశి. పాలెం (గా.ద్వి. పురుషనామసూచి. 

కొత్త. కుప్పం సూళ్ళూరు, 145+ పౌర్వాపర్యసూచి. కుప్పం (గాంద్విం 

కొత్త. కోడూరు. నెల్లూరు. 75- పౌర్వాపర్యసూచి. 
కోడూరు. (గా.ద్వి. జలసూచి. 

కొత్త, గమండ్రపాలెం కావలి. క9- పౌర్వాపర్యసూచి, 
గమండ్ర. పాలెం (గా.ద్వి. కులసూచి 

కొత. గుంట గూడూరు. 72 పౌర్వాపర్యసూచి 
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లా త. గొల్లపాలెం కావలి. 59-- బౌర్యాపర్యసూచి 
ఆంటీ య 

గొల, పాలెం (గా.ద్వి కులసూచి. 
ఇట్. 

+ బరువు గూడూరు. 180; వెంకట. 6.165 పౌర్వాపర్యస శ 

. తుంగపాలెం గూడూరు. 154- పౌర్యాపర్యసూచి 0 

ల 
in ల Ler LE 

తుంగ. పాలెం (గాంద్వి. వృక్షసూచి. 

(| త, నక్కావారిపాలం నెల్లూరు. 68 పౌర్వాపర్యసూచి. 

నక్కావారి. పాలెం (గా.ద్వి. కుటుంబనామసూచి. 

కొత నాలపాడు వెంకట. 28 పౌర్వాపర్యసూచి 

నాల, వొడు (గా.ద్వి జలసూచి, నాలఎపంటకాలువ, ఏటినుంచిగాని, 

పెద్ద కాలువనుంచిగాని తీసిన పంటకాలువ. (మావృ.1) 

పుపాలెం నెల్లూరు. 754- పౌర్వాపర్యసూచి. 
పు. పాలెం (గా.ద్వి. కోలనూచి, 

కొత, పట్నం గూడూరు. 85 పౌర్వాపర్యసూచి. 

కొత్త. పడుగుపాడు కోవూరు. 71+ పౌర్వాపర్యసూచి. 

పడుగు. పాడు (గా.ద్వి. సామాన్యనామసూచి. 
కొత్త, పల్లె, ఆత్మ. 60+; ఉదయ. 814, 60+, 100+, 1084; కావలి. 

54; కోవూరు రాపూరు. 105--; సూళ్ళూరు. 28 వౌర్వాపర్యసూచి. 

కొత్తపల్లె, కవురుగుంట కోవూరు. 12 (గామనామనూచి 
కొత్త, పల్లె పౌర్వాపర్యసూచి. కవురు, గుంట, (గాంద్వి. కులసూచి, 

కవురు*  బలిజకులం (మా ప్ర 

కొత్త, పాలెం ఆత్మ, 974; కావలి, 164, 84+, 41+, 59+; 
కోవూరు. 17+, 7+, 224; గూడూరు. 82, 92 182; 

నెల్లూరు, 71, 81+; వెంకట. 127, 202; నూళ్ళూరు. 40+, 42 

పౌర్వాపర్యసూచి, 

[గూడూరు. 8బఎ కోటకు ఉత్తరం కొత్తపాశెం అనే[గామం గును 

పాటి కొండారెడ్డి మొదలయిన కాప్పలు కట్టించినారు. (మెకం, 849. 172)] 

bet . పేట అత్మ. 20; ఉదయ. 79; నెల్లూరు, 17, 18; వెంకట.218 

పౌర్వాపర్యసూచి. 
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ba . బంగారు యాచసము[దం. వెంకట 46 నామాం. బంగారు యాక్ట 

సముుదం (N.C. 71) పౌర్వాపర్యానూచి. 

బంగారు యాచ,. సముద్రం eas పృురుషనామనూచి, -బ్బుగాఠ 

యాచమనాయుడు వెంకటగిరి జమీందారీలలో ఒకరు... 

కొత్త, మిట్టపాలెం నెల్లూరు. 2$-1- పొర్వాపర్యనూచి. 

మిట్ట, పాలెం (గా.ద్వి. దిక్సూచి 

కొత్త. వంగల్లు కోవూరు. 48 పౌర్వాపర్యసూచి. 
వంగల్లు. (గాంద్వి. జలసూచి, ని 

కొత్త. వూరు అత్మ. 62+; కావలి, 82-, 524, 544, 68, 66+, 

67+, 74+; కోవూరు. 44-  పౌర్వాపర్యసూచి. 
కొత. స్మృతం కావలి. 59+ బౌర్యాపర్యసూచి, 

కొత్తూరు కావలి, 82+) కోవూరు. 41+, 574, 65+, 68+, 76+; 

నెల్లూరు, 20, 214, 42, 95+ కొత్తఒడఊరు, పౌర్వాపర్యసూచి, 
కొనగలూరు రాపూరు. 58+ అస్పష్టం. న 

కొన, దిన్నె కావలి. 61+ డికూచి. “కొన ఆచేవర్ 

కొన్నత్తూరు సూళ్ళూరు. 155-012 ? జలనూచి. 

<?త, కుళమ్. గుంట, కొలను. 

కొన్నెం. బట్టు సూళ్ళూరు. 112 అస్పష్టం. 
కొప్పోలువారి. పాలెం కావలి, 164 కుటుంబనామసూచి. కొత్త _-పోలు 

కొమర. పూడి. నెల్లూరు. 11+ [కొమరపూడి 1525.26 NI. 2.344. 30] 
చేవతాసూచి. కొమర _ కొడుకు, యువరాజు, కుమారస్వామి, 
వసం, కుమారః 

మరిక. నెలూరు, §87 అస్పషం. 
గ మి 

మలావారి. పాలెం గూడూరు. 96 కుటుంబనామనూచి 
కొమ్మనేటూరు. గూడూరు. 1 కొమ్మనఒఏటూరు పృురుషనామసూచి, 

ఉఒకొమ్మంఅన కొమ్మ-స్త్రీీ యువతి, ఏటూరు. (గా.ద్వి. 
కొమ్మలగుంట.. ఆగహారం వెంకట. 177 [కొమ్మలగుంట అ(గహార 

మెకం. 844. 7] స్థలనామసూచి, 
కొమ్మల, గుంట డేవతాసూచి, = కొమ్మలు-ఆ్ల ప్రీ దేవతలు 

య్ 

(గా 
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కొముల, పూడి నెలూరు. 96 డేనతాసూచి 

కొమ్మ కావలి. 18 (కొమ్మి గ్రామానికి 188839 NI. 3. 8135] 
ww జో 

కుటుంబనామసూచి. అసనుసం. గొఐలో ఇంటిపేరు (6751. 3) 
జ్జ వాని గలం ౯. 

కొమ్మిజని పల్లె సూళ్ళూరు. 1386 కుటుంబనామనూచి 

కొమ్మి. చూడుకైన. నని &్వ నాయుని, 

య. పాడు ఉరఫ్ మర్ష. పూడి. రావూరు. 42  కుటుంబనామనూని 

కొమ్ముల. పాలెం కావలి. 41? కుటుంబనామనూచి 

కొమ్ముల. కమ్మ, మోలల్లో ఇంటిపేరు (751. 3) 
ళం i 

కొయ్యల. పాడు ఉదయ. 21+ అస్పష్టం 

కొరడి సూళ్ళూరు. 155 ? భూసూచి 
అసమస్తం = ? కొరడంగట్టు, రెండుపొలాలమధ్య హద్దుగా వేసిన 
ఎత్తైన మట్టిగట్టు (మావృ.1) 
వే రు లు 

కొరవ రెడ్డి. పాలెం ఆత్మ. 18- పురుషనామసూచి, కొరవ ౧ కురవ 

కొరి. మెర్ల ఆత్మ. 88 ? కులనూచి ఆ? కురన 
కొరిమెర్ల. కండిగ ఆత్మ. 35 (గామనామసూచి 

(aa) 

కొరివినారి. కండిగ నెల్లూరు. 18...  కుటుంబనానుసూచి 

కొరుటూరు నెల్లూరు. 84 [కొరటూరి 11 శ. Nl.2. 86 4] 2 భూసూచి 

జ? కొరడు. ఊరు. ఇంటి పేరుగాకూడా వున్నది. 

కొలను. కుదురు నెలూరు. 108  జలనూచి 
(aa 

= ?, కొలు. నీటిగుంట 
(aa) 

కొల్లు, ముట్ట నెల్లూరు. 6984 జలనసూచి చూడుపైన 

కొల్లూరు అత్మ. 97+ కొల్లు.ఉఃరు జలసూచి | 

కోగిలి, సూళ్ళూరు, 88 అస్పష, 
రా 

కోట గూడూరు. 81 వాస్తుసూద 

అసమస్తం, కోట.దుర్ల, చుట్టును (ప్రాకారం గలిన రజ వాససాన 
అని గట. టు OO ఢి 

మైనపురం. చూడు క ఊని. కోటమీద ఏర్పడే పేర్లు = కోటమ్మ; 
కోటా రెడ్డి, దిగువ ఆరోపాలు. 



| 
pif 

sibs 

అ అటో న్ క ల్లి జో ము ళా అ న్ష ఖ్ హన అం 

కోట క ఫియ్య న మ అర ల షా! అర్వాత * ఎవాహనశక వరుషందబుల ప గక 
రా తాని 

అ సాని 

అగు నటి దుర్మతి సంవిల్బుల అపార 

=f 

య 

చేస్తూవుండగా దక్షణ కె లాసమైన శ్రీకాళహస్తికి యీళాన్యం మూడు ఆమడళ 
rnd రు నూ 

పూర్ణ నము దానికి ఆరు ఘడియల దూరములొ్ నున్నూ వుం చ సువనలాముఖినదికి 

ఉ ఈత రభాగనందు నది గభలామైన సలమందున చుట్లూవుంజ అరణ్యం శేదించి 
అలానే అ శు 

ఆ నలమందున పకి (గ్రామం కొట్టించువలెనని Tose సంభూతు డెన డాం 
(=) లి QQ 

వీరప్ప అన ఆయనున్నూ భారద్వాజస గోత్ఫుడయిన స్మ నారినాయడశే 

ఆయననున్నూ అరవ కరణాలు వీరు రాజుగారి దగ్గిర (ప్రముఖులు7.వుండి మనవి 

చేశినందును రాజుగారు అడే పకారం ఆంగీకరించినందున పైనచె చెప్పిన (పరేశ 

మందు వుండే అరణ్యం నరికిస్తూవుండగా వక .గొప్ప పొగప పట్టున. చెట్టు నరుకుతూ 

వుండె మనిషిమీద వక శక్తి ఆ హించి అవేశముఖానికి. వచ్చి తాను ఆదిళ కి క్తిననిన్ని 

తాను బహుదినములుగా యూ పొడపట్టు నివాసం దను సు న్నాననిన్ని యిప్ప చరా 

పొద కొట్టి యీ (పదేశమందు (గామం కట్టించవలెనని ఆలోచించినారు గను. 

తనకు ముంద్దుగా అ పట్టు స్తశమందు శేవాలయం కటించి తరాంలో 
(on) వా 

(గ్రామం కట్టించవలేనన్ని ఈ తనకు కోటమ్మ అనే పేరున్నూ (గామా సీకి కొట అనే 

నామధేయమున్నూ కలగబయ్యవలశ్నిదని బప్పినంద్ను యా సనంగత్ ౪ 

తొండమాన్ చ(క్రవ ర్తిగారికి తెలియచెశినంతల్లో వారు ఆ శోక చెప్పిన (పకారవే 
య pens ] 

జరిగించుము క్నిదని అజ్ఞాపించినంచ్ను అ అడే (పకారం అరణ్య భూమి నరికిన 

(పరేశమందు కట్టిన వూరికి కోట అనే నామధేయమున్నూ దేవాలయానికి 

కోటమ్మ అనే "పేకున్నూ ఐర్చోరచి పూజ నమణ దలు జ్ర గాలు డి, 

( మొకం, 349. 166 107 ] |. 

కాశి వ్ జ లాం ఇ ue ద్ద? అ చ OR 
ఇ టం జాడు భందరు, til) Wren ITU, జు క్ట a మ్ 

కోట. అడపి కావలి. 67+ వాసు సూచి 
అణా 

కోట. పాడు అత్మ 57 వానునూచి 

కోట. పోలూరు సూళ్ళూరు. 106 [క టపోలుర్ ముకం. శీర్ 204] 

వాస్తుసూచి. పోలూరు (గా. ద్వి దేవితాసూచి 
కోటి. మిట్ట నెల్లూరు. 174, 18 వాసుమాచి 

కోట. ఉదిపలె ఉదయ. 87+ వాసుసూలి 

నో 

ను. 

షై 

అపాన వెంనోజరాం మూడొ ఉర 

DEN NE 
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కోటాయ. ఉదయ 268 పృరుషనామసూచి. 

న తోస్త నెల్లూరు. 15-- పురుషనాదుసూచి, 

కోటి. రిర్హం ఉరఫ్ తూర్పు. కంభంపాడు. రాపూరు. 89 చెవతాసూచి 

[ఇచట కో'పేశ్వరసా గమిపేరుతో శివాలయ ముంది (AT. FF. P. 76)] 

కోటూరు. ప్లై రాపూరు. 4 (గామనామసూచి 

కోటూరు ౬ కోటఎఊరు వాస్తు సూచి 

కోటూరు. పాడు రాపూరు. 74 (గామనామనూచి 

కోడి. వాక గూడూరు. 187 జంతుసూచి 

కోడికాపులో ఇంటిపేరు 

కోడూరు నెల్లూరు. 74,75 (BIt1 74, 8111 75) 

[కోడూర 1814.15 or 1854.55 NI.2.82. 45; 

సరియెపల్లి శీమకు చెల్లే కోడూరు 1587. ౭11. 16. 886. 19.20; 

సర్వేంపల్లి శీమకు చెల్లే కోడూరు 1645_46 NI. 2. 33. 18-18] 
కోడు-ఊరు. నై సర్గికనామసూచి (జలసూచ్చి కోడు.వాగు, నదిశాఖ, 

ఊరిదగ్గర నీటి పల్లం, చిన్నకాలువ 

కోడూరు. కండ్రిగ నెల్లూరు. 76 (గామనామనూచి 

కోడూరు పట్టపుపాలెం కావలి ర8+- (గామనామసూచి 

+ ట్రపు. పాలెం (గా.డ్వి కులసూచి, 

కోడూరు. పాడు నెల్లూరు. 26 (గామనామసూచి 

కోత్రి, మిట్ట నెల్లూరు. 94-- జంతునూచి 

కోతుల, గుంట గూడూరు. 71+ జంతుసూచి 

కోదండరామా. పురం కావలి. శీర్ నెల్లూరు. 17, 184, 104+ పురుష 

నామసూచి 

కోనం. గుంట వెంకట. 187 ప్రీనామనూచి ఓ కోన.అన్ము 

కోన, నముుదం ఆత్మ. 4-- పురుషనామసూచి 

కన పళ్లై గూడూరు. 130- పురుషనామసూచి. 

జ కోన, - ఏ జ కోన - అయ్య 

త్రో ట కోవూరు, 70+ జలసూచి కోనేరు-ఇ, పుష్కరిణి 



122 

నో చేతి, దొరువు. దాట నెల్లూరు. 85-- స్పలనామసూచి. 

కోనేటి. పాలెం కావలి. 62 జలనూచి. 

కోనేటి, మిట్ట నెల్లూరు 11+, 18+ జలసూచ్చి 

కోనేటి. రాచపాలెం. వెంకట. 204 జలసూచి, 

రాచ. పాలెం (గాద్వి* కులసూచి 

వెంకట. 80 రూ. కో నేశ్వరబొట్లపల్లె (జ, పో) 

పురుషనామనూచి. శ్వ కోనేశ్వర భబట్టు-లు_ఆ 

కోమటి. గుంట కావలి. 724, నెల్లూరు. 874 కులసూచి, 

కోమటి. ఒకకులం, పైశ్యులు (6151. 3) 

కోమటిగుంట. రాజుపాలెం రాపూరు. 80 స్టలనామసూచి 

కోమటి. గుంట కులసూచి. రాజు. పాలెం (గా.ద్వి. కులసూచి 

కోమటి. పేట కావలి. 52-- కులసూచి. 

కోల. గొట్ల ఆత్మ. 50 [కోలగొట్ల 15 శ. N1.1, 84] రూ. కోలగట్ల 

(N.C. 71) అస్పష్టం. 

కోళ్ళ, దిన. కావలి. 68-- జంతుసూచి, 

కోళ్ల, ముట్ట. నెల్లూరు 8కి, 121+, సూళ్ళూరు 118-4 జంతుసూచి, 

కోళ్ల వారి. పాలెం ఉదయ. 84-- కుటుంబనామసూచి, 

కోళ = కోడింలు.ఆ 
cc? 

యష్ 

కోవివారి. పల్లె ఉదయ. 464 కుటుంబనామసూచి, కోవి= ఒక చెట్టు, 

లచెట్టు, కానుగ గచెట్టు (బౌ ణ్యం) Cephalandra indica, 

కోవూరు. కోవూరు. 68, ఎైకోవిఒ ఊరు వృక్షసూచి. 

కోవారు. పల్లె కావలి. 82 (గామనామసూచి, 

కోకూరివారి. గుంట వెంకట 167 కుటుంబనామసూచి, ఎ కోవూరు_ఇ 

కోడ్టూర్వారి. దిబ్బ కోవూరు 87? కుటుంబనామ సూచి, 

కోకూరువారి. పాలెం గూడూరు. 984 కుటుంబనామసూచి 

కాకుటూరు. కావలి. 88 (కాకు . ఊరు జనపదసూచి. 
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[(కాకలేక (కాకు అననేమి యర్హమో తెలియలేదు. కొండతిప్పలోనగు 
. ఉన్నత (పచేశముర్నుకింది యూరికి (కాకు అను సేరుగలదని యొకరు 

చెప్పిరి గాని దీనికాధారము మృగ్యముగనున్నది.....శో, తియాగారముల 

యందలి (కేతాగ్నులచే (కాగుచుండు నిండు కలిగియుండుటచే (కాక యని 

పేరుకలిగి యుండునా ?,_ “(క్రాగు”” ఛాతువుననుసరించి “కాక” 
యేర్పడినట్లుళబర త్నాకరము తెలుపుచున్నది. (భారతి, మార్చి, 1826) ] 

డ్రీష్టం. పల్లె ఉదయ. 25 ప్రీనామసూచి (గేవతానూచి. 

4 (ీష్ణ- అమ్మ జ సం. కృష్ణః. (కిష్టమీద ఏర్పడే పేర్లు = (కిష్ణన్ము. 

(క్రి.ష్టంరాజు, (కిష్తమనాయుడు, (కిఫ్లా రెడ్డి. చూడు దిగువ ఆరోపాలు. 

(కిష్ణంరాజు. పల్లె ఉదయ. 85-1- ప్పరుషనామసూచి.. 

(కీష్తమా నాయుడు, కం్యడ్రిగ సూళ్ళూరు. a పురుషనామనూచ్చి, 

డ్రష్టా, పట్నం స, 190 పురుషనామసూచి. 

[15వ శ శతాబ్దంలో నెల్లూరుజిల్లా తీరాన కృష్ణా వట్టణం ఆ య ట్ర 

దేశీయ విదే దేశీయ వ్యాపారులను విరివిగా ఆకిర్షి ంచినది. క ఏవునకు 

కొల్లి తు రె ' 'గంగగోపాలవట్టణమిని చేరు లుండెడివి, (ఆంధ 

(పదేళ్ సిష్మ్ని, పు. 16050) |} 

జ 
రీ థ్ ( 

Ch" ex 

ట్ర్ 9 oO 

కావలి 77 పురుషనామసూచి. 

ఉదయ. 984; గూడూరు. 144 పురుషనామనూరి. 

50. అ్యగహారం “సూళ్ళూరు. 79+ గామనామసూచి, 

పల్లె ఉదయ. 1004; రాపూరు. 90 పురుషనామనూచి. 

.పా కావలి. 14+; నెల్లూరు. 44 పురుషనామసూచి.. 
. పాలెం సూళ్ళూరు. [18-' మతసూచి. 
< 90. Christian 39 స్ప వులు. 

(గీస్తుపాలెం-. కోవూరు. 48 మతసూచి 
< qo. Christ రక్షకుడు 

కై)స్తవ. పాలెం ఉదయ, 224, 417, 48+. 76+ మతసూచి 

ఖండిక నెల్లూరు, 47, 75+, రూ. ఖం(డిగ జనపదసూచి 

భాబీతోట. కాలువ నెల్లూరు. 117+, 18+ స్టలనామసూచి 

వాబీ.తోట_ పురుషనామసూత్తి య;డి.. కాబీ= మేయరు న్యాయకర్శ.. 

మునసబు. 

Caw Uw en 0 gL) By SEY 92] gy 
651 య అ గ స 

ల్ 86 విలా గ త 

ం క్ర 

( 
ca 

BE? 
Ef 

ad 
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వాదర్ నవాజ్ ఖాన్. పేట నెల్లూరు. 11-- పురుషనామసూచి 

ఖాదర్ & ఉ. కాదిర్=శకి శాలి, సర్వసమర్దుడు. నవాజ్ & హిం.వాద్య 

గాడు, అన్నుగహించువాడు. ఫొన్ ఓ. ఖాన్. (గామాధికారి, 

మహమ్మదీయులలో ఘనత వహించినవారి బిరుదు. 

ఖాదర్, పూర్ ఉదయ. 110+ పురుషనామసూచి. చూడుపై న, 

వాన్. చెరువు ఉదయ. 58 వృరుషనామసూచి. చూడుపైన 

భాన్ సాహెబ్, పేట ఆత్మ. 4-- పురుషనామసూచి చూడుపైన 
కాళీంథాన్. కండ్రిగ నూళ్ళూరు. 127+ పురుషనామసూచి 

ఖాశిం << ఆ, వౌాసిం. a distributor, a divider 

గంగదేవి, పల్లె రాపూరు, 1064 స్త్రీదేవతాసూచి 
గంగయసం గంగాంగంగానడి.. చేవి ద సం. డేవీ. దేవత, ప్రీనామాను 

బంధం, వ్యక్తి నామానుబంధాలైన అన్న చేరేటపుడు గంగ, రెడ్డి 

చేరేటపుడు గంగి, బహువచన (ప్రత్యయం లు చేరేటప్పడు గంగు? 
గంగులు. గంగ మీద ఏర్పడే పేర్లు. గంగన, గంగిరెడ్డి, గంగు, 
గంగుల, చూడు దిగువ ఆరోపాలు. 

గంగదొరువు. పుట్ట నెల్లూరు. 46 స్టలనామసూచి. 

గంగ. దొరువు పరుషనామనూచి. 

గంగన. పాలెం గూడూరు. 112 పృరుషనామనూచి. 

గంగ. పట్నం నెల్లూరు. 82 పురుషనామసూచి. 
గంగ. వరం ఉదయ, 17; కోవూరు. 68 పృరుషనామసూచి. 

గంగిరెడ్డి. పల్లై ఉదయ. 69-- పురుషనామసూచి, 
గంగిరెడ్డి, పాలెం కావలి 14-4 పురుషనామసూచి, 

గంగు. పాలెం ఉదయ, 108; గూడూరు, 188-- పృరుషనామసూచి. 
గంగుల. పాళెం నెల్లూరు. 184+ పృరుషనామసూచి, 

గంగులవారి. అయ్యవారి పల్లె ఉదయ. శ9+- కుటుంబనామసూచి, 
అయ్యవారి. పల్లె (గా ద్వి. కులనూచి, 

గంగులవారి. చెరువుపల్లె ఉదయ. 88 కుటుంబనామసూచి. 

గంగులవారి. చెర్హోపల్లె ఉదయ. కీ9-- కుటుంబనామసూచి, 
నా 

య 

a! ప భ్ చెల్ల.పల్లై (గా. ద్వి. స్థలార్థక సూచి, 
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గంగులవారి. దెకూరుపల్లై ఉదయ. 99- కుటుంబనామసూచి, 

డేకూరు. పల్లే (గా. ద్వి. (గామనామసూచి. 

గండ. వరం కోవూరు. 50 [గండ్డావరం 1613.14 Nl. 2. 18.10.11; 

గండవరం 16. Nl. 2. 1. 1.27 స్పరుషనామసూచి,. 

గండ. గండడు, శూరుడు, 

గండి. పాలెం ఉదయ. 61 సామాన్యనామసూచి. (పర్వత సూచి 

గండి * సందు, కొండలసందు, కనుము చూడు. కడఊసి, 

గండువారి. పల్లె ఆత్మ, 46+ కుటుంబనామసూచి, 

గండూరు. పల్లె రాపూరు. 64 (గామనామసూచి. 

గండూరు. గండి-ఊరు, పర్వతసూచి. 

గండ్ర, వేడు ఆత్మ. శీ పర్వతసూచి. ఉగండి=లు=అ 

గంధంవారి. పాలెం ఉదయ. 7+. కావలి: 16-; కోవూరు. 40+ 

కుటుంబనామసూచి, గంధం.లేపన సువాసన్న దవ్యం, బలిజల్లో ఇంటిపేరు, 

(06151-2) 

గజ్జలవారి. పాలెం ఉదయ. 46--; కావలి. 164 కుటుంబనామసూచి. 

శ గజ్జల _తొరియల్లో' ఒక శాఖ, 

గటు. పఠె కావలి. 50 సలారకసూచి. గటు. ఒడు, కట, చిన్నతిప్ప. 
టె ౧ థి అ ట G ట కాం 

గడ్డంవారి. ప ఉదయ. 68-+- కుటుంబనామసూచి. 

గడ్డం = బోయ, పద్మసాలె, డేవాంగుల్లో ఇంటిపేరు. ౮|51-2 

గడ్డంవారి. పాలెం కావలి. 51- కుటుంబనామసూచి. 

గణపవి. నగర్ సూళ్ళూరు, 19-4 పురుషదేవతాసూచి. 

గణేశ్వర. పురం ఉదయ. 52 స్పరుషదేవతాసూచి. 

గద్ద. గుంట కోవూరు. 14: వెంకట. 214; సూళ్ళూరు, 127. జంతుసూచి, 

గన్నే. పల్లై ఉదయ. 68 పురుషనామసూచి. 

జగన్న=ఏ దషగన్నాఅయ్య 

గమండ్ల. పాలెం ఆత్మ, 1064, 107+, 108+; కావలి 52+, 55+, 

56, 574 72+; కోవూరు 484, 684, 79+; నెల్లూరు, 

26+, 29+, 84+, +, A+, HT 45+; 467+, H+, 
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18.008, G+, GT, 680, 2+, HTL, BIL. Rf, 

116+, రూ. గమళ్ల పారం, గవండ్ల పాలెం (ముప కులసూచి. 

గమండ. ఒకకులం. కలుగీచు జాతివారు. [The Gamatlas are 
“రర, = స na) 5 

a class of toddy drawers and distillers and vendors 

of arrack in the Telugu country (6151. 2)] 

గమళ్ష. దిబ్బ గూడూరు. 91 కుసూచి. 

గరిమెన. పెంట ఉదయ. 4%; రాపూరు. $ పురుషనామసూచి, 
చూడు. కరిమెలగుంట | 

గరుడ. గుంట వెంకట. 215 పురుషడేవతాసూచి. గరుడ _ గరుత్మతుండు, 

గవండ్ర, పాలెం కోవూరు. 244 రూ. గౌండ్లపాలెం (ముప) కులసూచి, 

గాంధీ. కాలనీ ఉరఫ్ వైకుంఠ. పురం, కావలి. 61, (24- పృరుషనామసూచి, 

గాందీ, నగర్ కోవూరు. - 48-; నెల్లూరు. 174, 184 పురుషనామనూచి 

గాజుల, పల్లె నెల్లూరు. 114+; వెంకట. 189+ కులసూచి, 

గాజుల. ఒక కులం గాజులు తయారుజేయడం, అమ్మడం వృత్తిగా 

గల ఒక కులం, బలిజల్లో, కాపుల్లో, తొరియల్లో ఒకశాఖ .(C751, 2) 

గానుగ, చేను జల్రూర్సు. 29 కృకమూచి. 

ల కానుగ. ఒకాడొక చెట్టు. Indian Beach Tree, pongamia- 

glambra 

గానుగ. పెంట ఉదయ. 68-4; కావలి. 7 వృక్షసూచి. 

గార్లదిన్నె. పాడు ఆత్మ. 62౫ స్టలనామసూచి. 

గార్ల. దిన్నె. వృక్షసూచి. గార్ల ఉ గార-లు-అ ఏకు గార, 

ఒకరకం చెట్టు కారు _ నల్లరేగడి నేలల్లో 20 అడుగులు ఎత్తు ఎదిగే 
కంచెమొక్క. Balanites aegyptica (మా, వృ. 1y 

గాల పాలెం. కోవూరు. 15+ కులసూచి, 

గాలద్ద.అ. చేపలు ప-శ్రువాండ్దు, జెస్తవాళ్లు.. | న 

గిచ్చా రెడ్డి. పాలెం కోవూరు. 85+ పురుషనామసూచి. i 
గిద్దలూరు రాపూరు. 114 ((ద్దలూరు మెకం. 844, 127] అస్పష్టం. 

గిరిశాస్తు కలవారి. కండిగు గూడూరు. 2-౧ కుటుంబనామసూచ్చి 

గిలక. పాడు రాపూరు. క5 వృక్షసూచి గిలక _ ఒకచెట్టు. 
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గలకల. కంభంపాడు ఉదయ, 68-4- వృక్షసూచి, 

కంభం, పాడు (గా. ద్వి. కుటుంబనామసూచి. 

గుంట. కట కోవూరు 484, 66+ స్టలసూచి. 

సండ. చోలు రాపూరు. 70 [గుండవోలి 139208 Nl. 8.2725; 
గుండవోలు మెకం. 849. 181, 162] స్పరుషనామసూచి, 

గుండ_ గుండడు బంటు, దాసుడు. 

గండాలమ్మ. పాలెం కోవూరు 80 స్తీదేవతాసూచి 

గుండాలమ్మ = (గామచేవత 

గుండు. పల్లె ఉదయ. 6 పురుషనానుసూచి, 

[కటిసాని గుండయ్య అనే వ్యక్తి ఈ పల్లె నిర్మించెను గనుక గుండు 
పలె అని పేరు వచ్చింది. (UT. FF. P.- 82) ] 
i Ei * 

గుండె మడకల ఉదయ. 117 అస్పష్టం 

గుండ్ల. దిబ్బ నెల్లూరు, 17 శిలాసూచి. యషగుండు=లు-అ పెద్దబిండ. 

గుండ. పాలెం నెలూరు. 20 కిలాసూచి. 
గొ కక్, 

గుండ్ల: సము[దం వెంకట. 80 శిలాసూచి. 

గుంపర పాడు ఆత్మ. 18 అస్బష్షం. 
౧: టె 

గుడవల్లూరు కావలి. 4 అస్పష్షం. 
౧ ళు 

గుడి. గుంట ఆత్మ, 67+ సామాన్యనామసూచి, 

గుడి నరవ ఉదయ. 70 సామాన్యనామసూచి. 

గుడిపలె, పొడు నెలూరు. 26 (గామనామసూచి. 
a2) యా 

గుడి. పల్లె, సామాన్యనామసూచి. 
(ne) 

గుడివారి. పాలెం ఉదయ, 78-- కుటుంబనామసూచి. 

గుడ్ల. దొన కానలి 20 సామాన్యనామసూచి. =< గుడీి.లు_ఆ 

గుత్తావారి. పాలెం గూడూరు. 84- కుటుంబనామసూచి. 

గుత్తాలిగుత పర్యా. చూడు కౌలు. ముందుగానే నిర్ణయించు 

కొన్న పైకం భూకామందుకు ఇచ్చి రైతు కొన్నేళ్లపాటు సాగుచేసుకొనే 
పద్ధతి, రెతు భూకామందుకు డబ్బుగాని, పంటగాని ఇంతఇచ్చేట్టు 

అని ముందుగా జనుకొోని ఒప్పందం (మా, వృ. ly 

గును. పాడు గూడూరు. 88 అస్పష్టం. 
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గుమ్మడి. తాగేలు సూజ్ళూరు 85+ వృక్షసూచి, 

గుమ్మడి. _'పెరటిదొడ్లలోను, మెట్టపొలాల్లోను నెలకు ఆనుకొని పొదగా 

పెరిగే తీగపైరు (మాన. 1) 

గుమ్మడి. చాకలివాళ్లలో ఇంటిపేరు. (6151. 2) 

గురవారెడ్డి. పొలెం కావలి 784- పురుషనామసూచి. గురవా శ సం. గురుః 
గురువు _ పూజారి. 

గురివింద. పూడి నెల్లూరు. 98; రాపూరు. 15 వృక్షసూచి 
గురివింద = ఒక చెట్టు Abrus precatorius. 

గురువాయ. పాలెం రాపూరు. 80 [గురువాయ పల్లిం చెర్వుకు 1688 _ 80 

NI. 8.28. శర] రూ గురవాయసాలె (ముప పురుషనామసూచి. 

గురువాయ ల) గురవాయ గురువు = అయ్య 

గరం. కొండ వెంకట, 191 జంతుఘౌచి, 
గుర్రం ౬ చెంచు, గొల్ల, మాల, వద్మపాలెం, తొగట వాళ్లల్లో ఇంటి 
పేరు (6₹51-2) 

గురాల. దిన్నె కోవూరు 514+ జంతుసూచి, 

గ్యురాల్న మిట్ట నూళ్ళూరు, 125+ జంతుసూచి, 

గులిం. చెర్ల రాపూరు. $9 ? కుటుంబనామసూచి 

గులిం ౮ గులిమి కురుఐ వాళ్ల లో ఇంటిపేరు, (CTSI-2) 

గుళ్ల, పాలెం కోవూరు. 51-4 సామాన్యనామసూచి. 

గున్వడి ఉదయ. 60 రూ. గువ్వాడీ (జ, టో) అస్పష్టం, 

గువ్వలు గుంట కోవూరు. 52+ కుటుంబనామసూచి. 

' డగువ్వలు_అ ఏకం గువ్వ. పిట్ట, పావురం, 

గువ్వల. పాళెం కోవూరు. $1+ :కుటుంబనామసుచి. 

గూండ్లు గూడూరు. 128? సామాన్యనామసూచి. 

ఆసమసం. గుడిసెలు. 

చూడల. కం|డిగ సూళ్ళూరు. [84-4 కులసూచి. 

గూడల _ గూడలవాండ్ల్లు, బుట్టలు గంపలు తయారు 'చేయువాళ 
(CTSI-2) i 
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గూడలి గూడూరు. 79 

అసమస్తం ౮ కూడలి. సంగమస్హానం, బాలీయుర, హద్దు, పోల్చి 

చూడు. త కూట్టిల్; క, కూడల్. 

[చూతనది అనేనది సువర్షముఖిలో సంగమం ఆయన్తుగన్కు. ఆ (ప్రదేశ 

మునకు గూడలి అనే పేరు కలిగ్నిది తద్వారా యీ (గామమునకున్నూ 

గూడలి అనే పేరు వచ్చింది. (మెకం. 848. 176] 

గూడూరు గూడూరు. 8, 4 (GUdUr east-3, Gudur west-4) 

గూడు - ఊరు జనపదసూచి. గూడు = ఇల్లు 

[మొట్టమొదట ఈ ఊరిని కుముడూరు అని పిరిచేవారు. (కమంగా ఆది 

గూడూరయింది. ఈ విషయం అలగనాథస్వామి గుడిలోని శిలాశాసనం 

సె వున్నది. (GT. FF.P. 25) ) 

గూపని. పాలెం కావలి. 52+ ల్లస్సష్టం, 

గొట్టి కాడు వెంకట, 124 వృక్షసూచి, 

గొటి. గొటిచెటు, ఒకజాతి ముండచెటు. Rhamusxytocarpus, 
వి రు అ రయ టి 

Man. 

గొట్టి, గుండాల ఉదయ. 49 వృతిసూచి, 

గొట్టిగుండాల. పాలెం ఉదయ. 49+ (గామనామసూచి. 

గొట్టి. (పోలు సూళ్ళూరు. 4 [గొట్లుపోలు మెకం. 854, 258] వృక్షసూచి. 

గొట్టు. పాలెం గూడూరు. 77 వృక్షసూచి. ఉగొట్టి 

గొల్ల. గుంట వెంకట, 139 వృక్షసూచి. ఎగొట్టి.లు.అ 

గొట్ట. పాఠెం కోవూరు. 49; గూడూరు. 45+; వెంకట 214-4 వృకసూచి 

గొలగ. మూడి నెల్లూరు.. 68+ అస్పష్టం. 

గొల్ల. అ(గహారం కావలి. 20 4కులసూచి, గొల్ల a గొల్ల వాండ్లు. 

గొల్లి, కండిగ సూళ్ళూరు. 1844 కులసూచి. 

గొల్ల. కందుకూరు నెల్లూరు. 1 కులసూచి. 
కందుకూరు (గా.ద్వి. 

గొల్ల. గుంట వెంకట. 161 రూ. గొర్హగుంట (N.C. 71) కులసూచి, 

గొల, పల్లె ఆత్మ. 88+, 100; ఉదయ. 86; గూడూరు, 22 

వెంకట. 1884; సూళ్ళూరు, ,164- కులసూచి, 
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గొల్లి, పారం అత్మ 107+; ఉదయ. (8+; కావలి. 16+, 2+; 

కోకారు. 2 47+. 684: గూడూరు. 780, 147, 151+; 

నెలూరు. 171+, 18+, 8+, 89+; సూళ్ళూరు. శరా, 914, 

118+ కులసూచి. 

గొల్ల. పేట అత్మ. 19+ కులసూచి. 

గొల్లల, ములుం సూజ్యారు, 120. రూ. గొల్ల లముల్వు (ALV) కులసూచి, 

గొల్లవాని, గుంట వెంకట. 9 కులనూచి. 

గొల్లవాని, మిట్ట నెల్లూరు. 754 కులసూచి, 

గొల్ల వారి, తోట నెల్లూరు 784- కులసూచి, 

గోకర్న. మూల నెల్లూరు 25-- డేదతానూచి. 

గోకర్నం= (పమధగణం, అడివి పంది, 

గోకుల, బృందావనం రాపూరు. 1124 కులసూచి. 
బృందావనం (గాం దినం సాదృశ్య టోధక సూచి, 

గోగినేని. పురం గూడూరు. 14 పురుషనామనూచి. 

గోగుల. పల్లే ఆత్మ. 68+: కోవూరు. 18 వృక్షసూచి. ఉగోగులు-ఆ 
గోగుచెట్టు. Hibiscus 08౧౧491౧65. 

[ కోవూరు. 18. గతంలో ఇక్కడ గోవులు మందలుగా వచ్చి (బ్రతుకు 

తుండటంవల్ల ఇది గోవుల పల్లె అయి (కమంగా గోగుల పల్లెగా 

మారింది. (00. FF. P. 162) 7 

గోటూరివారి. ఆ(గ్రహారం నెల్లూరు. 17, 184 కుటుంబనామసూచి, 
గోమ. గుంట సూళ్ళూరు. 125-- వృకసూచి, గోను. గోగుచెట్టు. 

గోనునరసాయ. పాళెం రాపూరు. 84 పురుషనామనూచి. 

సరనాయ & సరన. ఆయ సం. నృసింహః 

గోను. పళ్లే రాపూరు. 10 వృక్షసూచి 
గోపాల. నగర్ కోవూరు. 29 పురుషనామసూచి నం. గోపాలః 

గోపాల. పృరం కోవూరు. 184, క; నెల్లూరు. 120 పృరుషనామనూచి 
గోపాలరెడ్డి, పాలెం సూళ్ళూరు. 182 పృరుషనామనూచి. 

వాండ వలె ఉదయ స గోరువ ండ్ర. పల్లె ఉదయ. శ్? కుటుంబనామసూచి. 
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ఉదయ. 51-+- కుటుంబనామసూచి. 

లే ఆత్మ T1-F స్రీనామసూచి, 

గోవిందు. పల్లె గూడూరు. $5-0- పృరుషనామసూచి 

గౌర, వరం ఆత్మ. 65: కావలి. 74 కుటుంబనామసూచి, 

గౌర. కాపుల్లో ఇంటిపేరు. కోమట్లలో ఒకళాఖ (C751-2) 

ఆత్మ. (ర్ ఎ 

[గవరడు అనే ఆయన ఈ (గామ నిర్మాణం చేసెను గనుక గవురవరం 

అయింది. (AT. FF. P.74)] 

(గంగే. పాలెం ఉదయ. 107+ కుటుంబనామసూచి, 

(గంధే= కోమట్లలో ఇంటి పేరు. 

చందన. మూడి సూళ్ళూరు. 105 వృక్షసూచి. చందన = గంధప్పచెట్టు 

చందలూరు. పొడు ఆత్మ, 87 (గ్రామనామసూచి. 

చందలూరు అచందనూరు వృక్షసూచి. ' 
చంద. పడియ ఆత్మ. 18 రూ. చండఫడియ (జ. పో వృక్షనూచి, 

చంద లొ చండ. చం(డచెట్టు. Mimosa Sundra Roxb. 

చంద్రశేఖర. పురం కోవూరు. 51-- పురుషనామసూచి. 

చందశేఖరరావు. పేట కోవూరు.18- _పురుషనామసూచి, 

చంద్రారెడ్డి. పాలెం కావలి. 14-- పృరుషనామసూచి. 

చలం. చెర్ల కావలి. 55 పృరుషనామసూచి. 

చలం €ఉ సం. అచలమ్, అనుచిత విభాగం (5౪114016 Metanalysis) 

వల్ల ఏర్పడిన రూపం. పోల్చిచూడు. చలమయ్య, చలపతి. 

చలవ. పల్లె ఆత్మ 108+ అస్పష్టం, 

చలిదేవ. కట్ట నెల్లూరు. 88-- అస్పష్టం. 

చలివేంద. నెల్లూరు. 88. 1198+; కోవూరు. 29 సామాన్యనామసూచి. 

చలివేంద రూ. చలివిందల. పోల్చిచూడు. చలిపందిలి. _డాహంనకు 
సీళ్లుపోసెడి చోటు. 

చల్ల. గిరగల ఉదయ. 50 రూ. చల్లగరిగల (46), చల్లగిరిగిల 
(ము, ప్ర కోటుంబనామసూచి, చల్ల _మజ్జిగ. యానాదుల్లో ఒకళాఖ, 

రాజుల్లో, దేవాంగుల్లో ఇంటి పేరు. 
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చలాననసు. కండిగ వెంకట. 118 పరుషనామనూచి. 
చా 

చల్లావారి. పల్లె ఉదయ. 46 శుటుంబనామసూచి, 

చాందాసి. కుప్పం సూళ్ళూరు. 161 కుటుంబినామసూచి, 

కుప్పం. (గా. ద్వి, 

చాందాసి. పల్లె గూడూరు. + కుటుంబనామసూచి. 

చాకల. కొండ ఉదయ. 51 కులసూచి, చాకల, ఒక కులం 

చాకల. గుంట కోవూరు. 164+ కులసూచి, 

చాకల, పల్దె వంకట. 22, 188+ కులసూచి, 

చాకల. పాలెం ఆత్మ. 51 కులసూచి, 

చాకల,. పేట వెంకట, 6884 కులసూచి 

చాకిరి, పాలెం నెల్లూరు. 17, 184 వృత్తిసూచి. చాకిరికూలిచేసుకొనేవాళ్ల 

చాగణం రాపూరు. 99 [దాగడమనే ఆగహారం 1558 Ni. ల. ర్8] 

అస ఆద 
న్ 

చాట, గొట రాపూరు. 48 రూ. చాటగొట (N.C. 70 కుటుంబనామసూచి, 
np) Co) . a 

చాట. మాదిగలొ ఇంటిపేరు (751-2) 
ధి Cag) 

చాపల, పల్లె 'ఎంఠరట. శగీ కుటుందినామనూచి, 

షచాపలు=అ బోయల్లో ఇంటిపేరు, 

అటులే ఆత్మ. 70 కలాసూచి, 
ag 

చాజోలు ఉదర. 102 ? వరనూచి. | 
౯ 

& చటోలు ఆ చెన్.పోలు. చెన్ *ఎఎరని, కాంతి, అందం, 

చామడల కావలి, ?8 అస్పష్షం. 
ట్ 

చావలి. సూళ్ళూరు. 2౨ [చావాలి మెకం. 458, 1347] ఆస్పషం బల 

చింత. గుంట ఉదయ 88+; కోవూరు 18+; వెంకట. 79 పృక్ష సూచి, 

చింత- చింతచెట్టు. Tamarindus Indica Linn. 

చింత, చెలిక కోవూరు. 50+ వృక్షసూచి, 
చింత. తోవ కోవూరు 58+) నెల్లూరు. 44, 184 వృక్షనూచి, 

చింత. వడం గూడూరు. $2 వృకనూచి. 

చింతలగిరివారి. కం్యడిగ కావలి. 81+ కుటుంబనామసూచి. 
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చింతల. గిరి కుటుంబనామసూచి, (వృక్షనూచి,) చింతల, ఘాసి, 

గొల్ల, మాదిగ, మాల వాళ్లలో ఇంటిపేరు. (6151. 2) 

చింతలచెరువు. కర్మడిగ వెంకట. గీరి స్టలనామసూచి, 

చింతల. చెరువు వృకసూచి. 

చింతల. దేవి కావలి. 12 వృక్షసూచి, 

చింతలదేవి. పాలెం కావలి. 12-- స్టలనామసూచి. చూడుపైన, 

చింత లపల్ల్ వారి. కం(డిగ వెంకట. 75 కుటుంబనామసూచి. 

చింతల. పల్లె వృకసూచి. 

చింతల. పాలెం ఆత్మ. 12, ఉదయ. 1074; కావలి, 50+, 58; 
రాపూరు. 1 వృక్షసూచి. 

చింతలాత్మకూరు రాపూరు, 7 [చింతలాతుకూరి, 16+. NT. 8.9.. 9.107 

రూ. చింతలాతుకూరు (ALV) చింతల. ఆత్మకూరు, కుటుంబ 

నామసూచి. ఆత్మకూరు. (గా. డ్వి. దేవతానూచి. 

చింతా రెడ్డి, పాలెం నెల్లూరు, 17+, 18+, 22 స్పరుషనామసూచి. 

చింతోడు ఉదయ, 1 ? కుటుంబనామసూచి. ల? చింతల. వీడు 

చిగురు. పొడు వెంకట. 219 ? కుటుందినామసూచి, 

చిగరుపాడు. అగహారం వెంకట. 280 (గామనామసూచి, 

చిదేటి మిట్ట ఉదయ. 84 (గామనామసూచి, చిపేడు-ఇ, 

చిడుడు గూడూరు. 47 [చిమైటి ? 1698.99 N1.1.19.6] పరిమాణసూచి. 

య చిబు = ఏడు (రు) 

చిత్తలూరు. రాపూరు. 28 [చితలూరు? 1570.71 [8.1.6] 

సస్యసూచి. చిత్త _కంకిమిద నూగునూగుగా పట్టిన పూత (ఆశర) 

చిన్న. అన్నపేట వెంకట. 158 పరిమాణసూచి, 

అన్నసేట (గా.ద్వి. పృరుషనామసూచి 

చిన్న. అన్నలూరు కావలి. 14 పరిమాణసూచి, 

అన్న.లూరు (ా.ద్వి. పురుషనామ సూచి. 

చిన్న. అవ్బీపురం ఆత్మ. 414 పరిహాణసూచి 

అన్బీ. పురం (గా.ద్వి, పురుషనామసూచి 
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చిన్న. కట్టవపర్ల గూడూరు 40+ పరిమాజసూచి. 
కటద. పల్లె (గా.ద్వి. సలారకసూచి 
ల 2) ౬ ao 

చిన్న. (కాక కావలి. 86 పరిమాణసూచి, 

చిన్న. గొల్లగుంట వెంకట. 141 పరిమాణనూచి 

గొట్ర. గుంట (గా.ద్వి. వృక్షసూచి 

చిన్న, గోపవరం రాపూరు. 22 పరిమాణసూచి 

గోప. వరత (గాంద్వి. పురుషనామసూచి 

చిన్న. చెరుకూరు నెల్లూరు, 28 [చెరుకూరి చెరువు ? 1685.86, NE. 2. 

కర పరిమాజసూచి. చెరుకూరు (గా.ద్వి. సస్యనూచి 

చిన్న. తోట గూడూరు. 152-- పరిమాణసూచి. 
చిన్న, నాగంపల్తే ' ఉదయ. 4 పరిహాజసూచి, నాగం. పల్లె రగా 

ప్రీనామనూచి 

చిన్న. పట్టపుపాలెం కావలి. 57-- పరిమాణసూచి 

పట్టప్ప. పాలెం (గ్రా.ద్వి. కోలసూచి 

చిన్న. మాచనూరు ఉదయ. 180 పవరిమాణసూచి 
మాగనూరు (గా.ద్వి. ప్పరుషంమనూచి 

చిన్న. రెడ్డికం[డిగ సూళ్ళూరు. 72 పరిమాణనూచి 

రెడ్డ, కం(డిగ (గా.ద్వి. కులసూచి 

చిన్న. లింగంగుంట కావలి. 67 పరిమాణసూచి 

లింగం. గుంట (గాది. శ్ర్రీనామసూచి 

చిన్న వూరు ఉదయ. 48+; కోవూరు. 11+ పరిమాణనూచి 
చిన్న. నతం నూళ్ళూరు. పరిమాణసూచి 

చిర. మన ఆత్మ. 86 [చిజుమన? 1187.88. Nl. 1. 24, 6 
? 1284.85 Nl. 1. 25. 19] అస్పష్టం. 

చిరువెళ్ల. కండిగ ఆత్య. 7. వృక్షనూచి. చిరువెళ్ల = ఒక తీగపేరు 
చరువెళ్ళ (MAMP) చిద small, 

చిలక. పాడు ఉదయ. 17 కుటుంబనామనూచి 

చిలకల. మ్మరి అత్మ. 67-- కటుంబినామనూచి 

చిలకల _ బోయ కాప్ప, యానాది కులాల్లో ఇంటిపేరు (751, 2) 

వెళి Stream. 
య 
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చిలమత్తూరు గూడూరు, 64 య చిలమ్_అత్తూరు భూనూచి, 
చిలమ్ ౮) చిలుమ్. నల్లగాఉండే భూమి, బొడదొడమని వుండి పైరు 

సరిగా గాని భూమి. అత్తూరు (గా.ద్వి,. వృక్షసూచి, 

చిలమన్నూరు వెంకట. 160 భూసూవి 

చిల్ల. కూరు గూడూరు. క వృక్షసూచి చిల్ల _ చిల్లకెట్టు 
Strychnos Potatorum Linn 

చిలమాని. చేను వెంకట. 192 వృకతసూచి, 

చిల్ల మాను_ఇ 

చిల్ల, మూరు సూళ్ళూరు, 8% వృక్షసూచి. 
వీకళ్ళ, దిబ్బ గూడూరు. 1164 

= చీకళ్లు-అ ఏక. చీక. చికిచెట్టు. 

నీక, వోలు రాపూరు, 78 [చిక్కవోలు 1638.89 NI. 8.7.4] వృక్షసూచి 
చీక చికిచెట్టు. పోల్చిచూడు. చీకినూగు. నువ్వుమొక్కలావుండే ఒక 
రకం కలుపు మొక్క. (వావృ. 1) 

చీకిరేని. గుంట కోపూరు. 48-4 వృకసూచి. 
చికిరను_ఇ. పసుప్పపచ్చటి నూగుతో నిండిన ఆకులు, నల్ల టి బెరడుగల 
రెగిచెట్టు. Acacia amara (మావృ. 1) 

చీకి రేని, పల్లె వెంకట. 89 పృక్షసూచి. 

చీటి. గుంట కోవూరు. ౨0+ ? 

బీపినాపి రాపూరు. 6 అస్పష్టం. 

చీమల, కురి కోవూరు. 16-- కుటుంబనామసూచి. 

చీమల. బోయ, చాకల కులాల్లో ఇంటి పేరు (751-2) 
బమల. పాడు గూడూరు. 1114, 139 కుటుంబనామసూచి, 
చీమలవారి. పాలెం కావలి. 18+ ? కలసూచి 

చుంచులూరు ఉదయ. 108 ? కులనూచి 

££ ? బెంచులూరు ౬ చెంచులు-ఊరు, చెంచువాళ్లు * కర్నూలు, 
నెల్లూరు, చిత్తూరు అడవుల్లో, అటవీ (పాంతాల్లో నివసించే ఒక గణం, 
చూడు (751-2) 

చుట్టి వెంకట. 116 అసమస్తం  చుట్టు_ఇ 

కుటుంబనామనూచి 
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చుబ్టుగుంట, వర్ణై అత్మ. 814 ( | గామనామసూచి 

గుంట, పల్లె (గాంద్వి 

చుట్లు. పాలెం రాపూరు. 86 (గామనామనూచి, 

వంగర, పాలెం నూళ్ళారు 168 వురుషనానునూచి, 

చెంగల్ ౮) చెంగలువ (బెన్ కలువ) చెన్ ౧ చెన్ను.ష్మరని, అందం, 

వ్య క్త్నామ (పథమ అవయవంలో కన్పించే చెంగ, చొంగల్ రూపాలు 

చెంగలువ రూపానికి సంబంధించినవే. 

చెంచుగాని. పాఠం కావలి. (6-4 పురుషనామసూచి, 

ఉ చెందుగాడు._ఇ.  చెంచువాణ్ళు. ఒకగణం కాబట్టి వ్యక్తి నామా 

ఆగణసూచకాలుగా ఏర్చడీనాయి.. పోల్సిచూడు. చెంచురాజు, చెంచు రెడ్డి 

చెంచురాజు, పల్లెరావూరు. 1064 పురుషనామచూచి. 

చెంచురెడి. వలే వెంకట. 814+ పురుషనామసూచి 
చెంచు. స్మృతం సూళ్ళూరు. 19- కులసూచి. (పురుషనామ సూచి) 

చెందోడు గూడూరు. 80 [చందోడు మెకం. 849, 174] అన్నష్టం. 
చెందిడి, పాలెం కోజారు. 1600, 1౫9+; గూడూరు. 24, 167; 

సూళ్ళూరు, 214 - కులసూచి. చంబడి.పల్లెవాడు. పడవలు నడుపృ 
జాతివారు (ఆళరు 

న్ 

చెంబెటి. పాఠం సూళ్ళురు. 22+ (గామనామనూచి. 
ఒ చెందేడు_ఇ కాళహస్తి తాలూకాలో (గామనామం, 

చెంచేటివారి. పాలెం గూడూరు. 151 + కుటుంబనామనూచి, 

చెన్నపల్లె, పాలెం నెల్లూరు. 744 (గామనామనూచి, 
చెన్న,పల్లై పురుషనా మసూచి. చూడు. చెంగల్పాలెం చెన్నమీద 
ఏర్పడే పేర్లు. చెన్న. చెన్నప్ప, చెన్యయ్య, ఇనురోతుతు కం 
చూడు దిగువ ఆరోపాలు. 

చెన్నప్పగారి, పాలెం గూడూరు. 79-- పృురుషనామసూచి, 
చెన్నప్పుగారి. మిట్ట గూడూరు. 128 పృరుషనామసూచి 
చెన్నయ్య. పాళెం కావలి. 5? పృరుషనామనూచి, 
చెన్నరాయువి. పాలెం కాలివ, $8+ పృరుషనామసూచి 
చెన్న. నరప్పాడు కోవూరు. 1 చెన్నవర౦=పాడు (గామనామనూచి, 
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చెన్న. వరం సురుషనామనూచి, 

చెన్న. సముదం వెంకట. 47 పురుషనాముసూచి. 
చెన్నా రెడ్డి. పల్లె ఆత్మ 116-4 పురుషనామసూచి, 

చెన్నుగారి. పాలెం సూళ్ళూరు. 168 పురుషనామసూచి. చెన్ను ఈ చెన్న. 
చెన్నూరు కోవూరు, 8 [చెంనూరి 1585.86 NI. 2. 10.4; 

చెన్నూరు చెర్వు 1688.89 N1.2.7.5.7] జలసూచి, 

ఆచెరు.ను_డోరు, చెరు ల చెరువు 

చెన్నూరు. గూడూరు. 15, 16 (381 16, 81011 15) చెన్నూరు. 
11, స!1.1.5=_8; చెరువనూర్ 11, [1.1.4] జలసూచి, 

[2000 సంవత్సరాల (కితం ఈ(గామం చెరువనూరుి గా పిలవబడేది. " 
కాల క్ర మేణా చెస్నూరుగా మారింది. పొతతుంగపాశెం, కొత్త తుంగపాశెం, 

తిక్కవరప్పాడు, నాయుడుపాశెం కం(డిగ దీని మజరా[గ్రామాలు, 1940 విభజన 

నుండి తిక్కవరప్పాడు (పథాన (గామం చెన్నూరు 8101 గాను, 

చెన్నూరు _పధానగామం, కొత్త తుందపాశెం కలిపి చెన్నూరు Bit గాను 

పేరుజెట్టిర. (67 FF P 28) 
చెమిడ్తి గూడూరు. 18 రూ. చెమిడితి (ముప) ? వృక్షసూచి, 

జ? చేమర్తి ఉచేమ-పర్తి 

చెముడు. గుంట నెల్లూరు. 54-- పృక్షసూచి. 
(౧ జముడు. కంచెమొక్క Milkhegde. Euphorbia - tirucalli 

Linn 
చెరుకు, ములుం గూడూరు. 1805 సస్యనాముసూచి, 

చెరుకుంబెల్లంచెరుకు 56820206. బోయ బోగి, వడ్డె కులాల్లో ఇంటిపేరు 
(CTSI-2) 

చెరకు మూడి నెల్లూరు. 96 నస్యనామసూచి 
చడమూరివారి. పాలెం, గూడూరు. క8-- కుటుంబనామసూచి 

చెర్డో, పల్లె నెల్లూరు. 1044; రాపూరు. 42-, 77+, 984; వెంకట. 2; 
సూళ్ళూరు. 8. స్థలారకసూచి. చెరులో... చెరు ౮౧ చెరువు. 

చెర్లో పాలెం కోవూరు, 74+ స్టలార్థక సూచి. 
చెర్జా. నడ్డిపాఠెం నెల్లూరు. 66-- స్థలార్హక సూచి. 

వడ్డి. పాలెం (గా.ద్వి. కులసూచి. వడ్డి 60 ఒడ్జె 
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చెలికం. పొడు వెంకట. 62 భూసూచి, 

చెలికంపాడు. మస్నేగుంట వెంకట. 72 (గ్రామనామనూచి మన్నే, గుంట 
గాద్వి. కుటుంబనామసూచి, 

చెలికం యచెలిక = చేను, క్షేతం 
చెల్లయ. పాలెం కోవూరు. 58 పృరుషనామనూచి క్ష చెలమయ్య, 

చెవిరెడ్డి, పల్లై వెంకట. 142 [చవ్విరెడ్డిపల్లై మెక్షం, 844. 22] పురుషనామ 
సూచి, [నెల్లూరుజిల్లా జమీందారీలలో అగపీఠం ఆలంకరించినవారు 
వెంకటగిరి జమీందారులు. ఈ జమీందారులకు మూలపురుషుడు చెవిరెడ్డి. 
(వి, మం. స, వృ. 10) 

చేజర్ల ఆత్మ. 94 [చేజల్ల ౯ 1697.98. Nt. 1.28, 4] రూ. చేజెర్ల (ALV} 
? వర్షనూచి. చే? చెన్ ఎ(రని 

చేజర్ల. కండ్రిగ ఆత్మ. 944 |గామనామసూచ్చి, 
చేడిి మాల సూళ్ళూరు, 124 అస్పష్టం, 
చేని. గుంట సూళ్ళూరు. 49 భూసూచి, చచేను.ఇ మడి. 

చోడ, వరం కావలి 49 ? కుటుంబనామనూచి 
చోడచోళ. రేనాటిని ఏలిన ఒక రాజవంశం, 

చౌక చెర్ల కోవూరు. 84 వృక్షనూచి. చౌక - చవుకుచెట్టు 
చౌట. పళ్లై ఉదయ. 14, 1189+; కోవూరు 16+, 79+; 
నెల్లూరు. 464, 956-4- రాపూరు. 214- భూనూచి 

= చవుడు 0౧ చొడు.ఆ. మామూలుగా తెలుపురంగు గల ఉప్పు నేల 
చౌట. పుత్తేడు కోవూరు. 1! భూసూచి 

పుత్తేడు (గ్రాంద్వి, 
చెట భీమవరం ఆత్మ. 44! భూసూచి 

భీమ. వరం (గా.ద్వి. పురుషనామసూచి 

at 
చౌడే.వ౭ ఉదయ. $2 కులసూచి. 

చౌదరి, పాలెం కావలి. 65+ కులనూచి 
యహిం. చ్నాది. పరగకణాని కె నా, (గామాని కైనా పెత్తనగాడుగావుండే 
కాప్పు అధికారి, కమ్మకులసూచ్చి. 
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జంగం. పై కోవూరు. 88; నెల్లూరు. 92+ కులసూచి, 

జంగం. లింగాయతుల పూజారి. సాధారణంగా లింగఢారియైన వీర 

శెవుడు. యసం. జంగమః, శివుని పెర్ల లో ఒకటి. (6151. 2) 

ంవాళ్ల. దిబ్బ గూడూరు. 95-- కులనూచి 

జంగాల. కండిగ కోవూరు. 88; నెల్లూరు, 66-- కులసూచి 

జ జంగాలు.అ ఉజంగములు-అ చూడు. పెన 

జంగాల. దొరువు ఆత్మ. 88+- కులసూచి 

జంగాల.పల్లై ఆత్మ. $+-, శర; ఉదయ. 1164; వెంకట. 88; 
సూళ్ళూరు. 125. కులసూచి 

జంగాలవారి దొరువు. కం(డిగ నెల్లూరు. 39 స్టలనామసూచి 

జంగాలవారి. దొరువు కులనూచి 

జక్కులవాని. పల్లై గూడూరు. 148-- కులసూచి 

ఒజక్కు_లు.అ. మంతగాళ్ళు,ు యకరులు చూడు. (0151. 2) 

జక్కేవల్లై గూడూరు. కావలి, 78 (గామనామసూచి. 
జక్క. పల్లై పురుషనామసూచి ఉజక్క-ఏ ఉజక్క-అయ్య, 

గూడూరు. (గా ద్వి. జనపదసూచి. 

జగదేవి. పేట నెల్లూరు 41-- స్తీనామసూచి. జగదేవి = పార్యతి 

జగన్నాథరావు. పేట ఆత్మ. 51-- పురుషనామసూచి. 

జడగోప్పలి. కం్యడిగ కావలి 68-- అస్పష్టం. 
జడ.దేవి ఉదయ. 74 అస్పష్టం. 

జనార్దనం పురం ఉదయ. క్శి _పృరుషనామసూచి 

జమీన్. కొత్తపాలెం గూడూరు. 111 భూసూచి 

<&. జమీను. భూమి. కొత్త, పాలెం (గా ద్వి. 

జమ్మలచేనువద్ద. యానాదిపాలెం కావలి. 58“ స్టలార్థక సూచి 
జమ్మల. చెను వృక్షసూచి. జమ్మల ల) జమ్ముల. జమ్ము. చెమ్మ 

నేలల్లో ఎక్కువగా పెరిగే ఒకరకం గడ్డి. . Typhaangustata 

యానాది. పాలెం (గా.ద్వి కులసూచి 

జమ్మ. వరం అత్మ. 28  వృక్షసూచి 



140 

జమ్మి పా౭ం కోకూరు 72 వృక్షసూచి 

జమ్మి - జమ్మిచెట్టు, శమీవృక్షం Acaciasuma, Prosopis Spici~ 
gera Linn. 

జమ్యుల దిన్నె ఉదయ $8+- వృక్షసూచి., చూడుపైన. 
జమ్ముల పాం కావలి. 64 వృక్షసూచి 

op 

జయంప్ప వెంకట. 128 అస్పష్టం 

జయ. పురం ఉరఫ్ పోకలింగామ. పల్లె ఉదయ. 18 పురుషనామసూచి 
జరుగు. మల్లి గూడూరు. 82-- [జరుగుమల్లై అనే పాశెం. మెకం. $49.17 ] 

సాదృశ్యబోధక సూచి. కాక. జరుగు _ బంగారు 
జలదంకి కావలి. ర్ర2 [పాకనాటి జలదంకి ? 1441-42, Nl. 2. 

14. 11; జలతంకి చెన్న కేశవచేవరకు. 1789-90 NI. 2. 20.47 
జలద - అంకి. ప్రీదేవతానూచి జలద స్రీ 

జల పెద్ది. పారౌం సూళ్ళూరు, 44 అస్పష్టం 
జవ్వాగుశంధుని పాలెం ' కోవూరు. 172.  పృరుషనామనూచి 

జవ్వాగు & జవ్వాజి. సుగంధ్యదవ్యం. శంభుని = శంభుడు_ఇ 
జాండ, పాలెం కోవూరు. 484, నెల్లూరు. 25-- కులనూచి. 

జాండ _ జేర్యడవాళ్లు. దిట్టలునే సి జీవించే ఒకకులం, 
జాండ, పేట గూడూరు. గ టా 

జాఫరు సాహెబ్ కాలువ. గట్ట నెల్లూరు, 18+ స్పలనామసూచి, 
జాఫరు నాహెబ్, కాలువ పురుషనామనూచి,. జాఫరు ౮ కాఫర్ అరవ 
ఇమాం పేరు. మహమ్మదీయులలో ఒక్ చేరు. పోల్చిచూడు, < అర, 
జాఫర్. పసుష్ప  హిం.జాఫరాన్. వ. సాహెబ్, యజమాని, 

జాఫలా, పురం రావూరు. 98 పురుషనామనూచి, (౧ జాఫరా. 
జార్ల పాడు వెంకట. 179 అస్పష్టం. 
జ్[రావారి. పాళెం కావలి 16+ కుటుందినామసూచి, 
జాన్యలగుంట, పల్లె ఆత్మ. 28 స్టలనామనూచి, 

జువ్వల, గుంట" వృక్ష సూచి, దగ జువ్వులు=అ. ఏక, జువ్వీఒజు ని 
చెట్టు, Ficustsielg, ఇరి మరి, రావి జాతికి చెందినది. 

పం. పాలెం ఉచోయ. 80--; కావలి. 67 సలనామసూచి, 
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జువ్వల. దిన్నె కావలి. 68 వృక్షసూచి. 

జున్వల. పాలెం సూళ్ళూరు. 18 వృక్షసూచి. 

జువ్వి, నట్టు గూడూరు. 126 వృకసూచి, 

జువ్విమాని. కం[డిగ వెంకట, 61 నృతకనూచి, షయ జువ్విమాను=జఇ 

జువ్విచెట్టు. 

జెటి పాలెం వెంకట. 146+- కులనూచి. 

హ్ జెట్టి = ఒక కులం. కుసీ పే వృతి గలవారు. మాలీషు చేసేవాళ్లు. 

(CTSi-2) 

జెడెవారీ. పల్లై ఉదయ.. 7-- కులసూచి. 

జేమ్చు. తోట నెల్లూరు. 17+, 18- పురుషనామసూచి. 
జేమ్చు & ఇం. James, 

జొన్న. వాడ కోవూరు. 62 మతసూచి, 

జొన్న డైన లేదా సం స్వరం 

జోగి. పల్లె. రాపూరు. 97 కులసూచి, 

జోగి. యోగి, సన్యాసి, భిక్షకుడు జ్య వా, టోఈ ౬ సం. యోగిన్, 

జోరే. 

జోరే, 

అక్కమాంబా. పురం (గా. ద్వి. త్రనామసూచి. 

రాపూరు. 77 అస్పష్టం, 

eA కల 
3a 3G 

* _ అక్కుమవాంబాప్పరం రాపూరు. 78 (గామనామసూచి. 

సఫ్. పేట నెల్లూరు. 60 వురుషనానుసూచి. ఇ ఇం. ౮౦9౩601. 
లు ష్ స్యుల _ అప్పలాచార్యుల. కండిగ వెంకట. 78 పృరుషనామసూచి. 

'చెంకాయచెట్ల, పాలెం కావలి, 68-- వృక్షసూచి, 

& దెంకాయబెట్టు.అ. "కెంకాయచెట్టు. Cocus nucifera Linn, 

చెంకాయ. తోపు నెల్లూరు. 75-- వృక్షనూచి. 
చెక్కి ఆత్మ. 51 వస్తుసూచి. ఉజెక్కెం. జెండా 

వెక్కి. మిట్ట నెల్లూరు, 170, 164 స్థలనామనూచి, చూడుపై న. 
డక్కలవారి. పాలెం నెల్లూరు, 684+ కులసూచి, 

డక్క_ల. బుడబుక్క._లవాండ్డు. పోల్చిచూడు,. డక్కి - బుడబుక్కల 
వానిచేతి చర్మవాద్యం, డమరువు. 
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-డకి_లి వెంకట. 12 రూ. దక్కిలి (ALV) ? కులసూచి. 

డేగ, పూడి రాపూరు. 51 జంతునూచి 

డేగ ౨ ఒకపక్షి hawk, Falcon. 

పూడి. రాజుపాతెం రావూరు, 62 (గామనామసూచి 

రాజు. పాలెం (గాం ద్వి. కులసూచి. 

డేగల, పాలెం సూళ్ళూరు. 115 జంతుసూచి. 

డెగలవారి. కం్మడిగ సూళ్ళూరు. 81--. కుటుంబనామసూచి. 

డేవిడ్. పేట నెల్లూరు. 41 పృురుషనామసూచి, ఇం. David. 

డొంక కోవూరు, శీరిఛ నెల్లూరు. సే 18+ స్టలనూచి, 

డొంక _ పల్లప్ప (ప్రదేశం, పొద, వంకరదారి. 

తంగెడు. మిట్ట రాపూరు. 115-0- వృక్షసూచి. 

తంగేడు. కొండకోనల్లోను, నల్ల రేగడి నేలల్లోను, చిట్టడవుల్లోను. చిట్టి 

పొదగా సెరిగే మొక్క. Cassia auriculata Linn. 

తంగిరాల. కండిగ నెల్లూరు. 114+ కుటుందినామనూచి, 

తంబిళ్ల. గుంట కావలి. 61+, 82+ కులసూచి, 

తంబచ్ల_ఆ శివార్చనచేసి (బతికే ఒకకులం (050. 2514) 

తంబుగారి. పాలెం నూళ్ళూరు. శతి పుదషనామసూచి. 

తక్కెళ్ల.పాడు. ఉదయ. 6/+- వృక్షసూచి. 

ఒ కక్కెత్ల.ఆ. ఎక. తక్కె_లి ౧ తక్కలి. Premnaintegrifolia 

Linn. 

తడ సూళ్ళూరు. 145 వృక్షసూచి 

ఆసమస్త౦. తడ = ధన్వమనెడు చెట్టు, ధనుర్భృక్షం, డ్ని కటైలు 

ఇండ్రకును, ఆకులు విస్తళ్లకును ఉపయోగింతురు, 

తడ, కండిగు సూళ్ళూరు. 144 (గామనామసూచి 

తడ, స్మతం సూళ్ళూరు. 144+ [(గామనామనూచి 

తడికలపాడు, కండిగ వెంకట. 95 (గామనామనూచి 

తడికల. పాడు సంఘటనసూచి. తడికల ౪౧ తడికెల 
= కడికెలు.అ ఏక. తడిక. చేదురుబన్దలు మొదలై నవానితో చాప 

వలె అల్లి వడిగా ఉపయోగించుకొనే సాధనం, 
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తడికలూరు కోవూరు. 4-4- తడికలుఎఊరు. సంఘటనసూచి. 

కనయలి సూళ్ళూరు. 90 రూ. తనయాలి (జ.ప్రో) అస్పష్టం 

తన్న. మాల సూభ్బూరు. 6 [తన్నమల. మెకం. $44. 60] అస్పష్టం 

కమిద. పొడు ఉదయ. 81 రూ. తమిచెపాడు (ALV) సస్యసూచి. 

తమిద ౧ తమిచె.లు. రాగులు Cynosuruscoracanus ((బౌణ్యం) 

కమ్మిన. సట్నం గూడూరు. 94 రూ. తమ్మెనపట్నం (ALA) 2 మత 

సూచి. ఎ? తమ్మిడి. శెవభక్తుడు ((బౌణ్యం) 

శరుణ. వాయ కోవూరు. 40 వృక్షసూచి. ౮౧ తరుణం. ఆముదప్పచెట్టు 

శల, నుంచి కోవూరు. 29 విశేషణనూచి 

[ 'తలమంచి' యననేమి ? మంచె, మంచియ యనుమాటకు చోటు, 

స్థానమునకు పర్యాయపదముగా కనిపించును. 'తలమంచి' యనగా 

ముఖ్యస్థానము (Head Quarters) యని యర్హము చెప్పవచ్చును. 

ఈ సదముయుక్క. యర్దమిడేనని దీని పూర్వ వర్మిత తెలిసికొనిన మనకు 

టోధవడును. ఆంగ్ల పభుత్వమువారు వారి (పారంభదశ లో సేకరించి 

పెట్టిన పాతరికార్డులను బట్టి చూడగా “తలనుంచి యను నీ (గామ 

మా కాలమున ఆ 'చుట్దుపట్టులకు ముఖ్య గామముగా నున్నట్లు తెలియు 

చున్నది. (వి. సమర సన పృ; 60) ] 

తలపూరు. పాడు ఆత్మ. 81 (గామనామసూచి. 

తలు. పూరు అస్పష్టం. 

తల్లం, పాడు సూళ్ళూరు. $8 కుటుంబనామసూచి 

యత్. తల్పం. చెరువు, కొలను (1.6) కాపుల ఇంటి శేరు 

తహశీల్దార్. తోట నెల్లూరు. 17. 18- పరిపాలనానూచి 

జ హొం. తహసిల్దార్ A ౧001160101! 

తాగేటి. పాలెం కావలి. 52, 62+ . అస్పష్టం 

శాటిచెట్ల. పాలెం కావలి. 68-- వృక్షసూచి 

ఉ తౌటిచెటు-అ. తాటిచెట్టు Palm tree. Borasus Flaselli- 
oe) ట్ 

farmis, walts, 
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తాటి. పర్తి ఆత్మ 108 వృషనూచి 

అర్ద జ తాటి € తౌదచుంష- తాటిచెట్టు 

తాటిప రి. పాలెం నెలూరు. 80+  (గామనామసూచి 
జాని గా 

తాటి. పక రాపూప. 61 వృక్షసూచి 
cc? 

తాటిమాకుల. దిన్నె కోవూరు. $0 క సూది 

తాడి. మేడు నూళ్ళూరు. శీ! వృక్షనూచి యతొడు-ఇ. తాటిచెట్టు 

తాతిరెడి, పలై ఆత్మ. 42+ పురుషనామనూచి, 
G 

పలై 
ae) 

= కాత-ఇ. పెద్దవాడు, తండి, పితామహుడు, మాతామహుడు. 
యు 

తానం. చెర రాపూరు. క్? కుటుంబనామసూచి,. తానం జ స్థానం 
ae 

తాళ, పలె వెంకట. 98 వృక్షసూచి యళాట్ల-అ. తాటిచెట్టు 
Cag) ళం ae) లా 

తాబ. పాడు నెల్లూరు. 81 వృక్షనూచి. 
(at) ౧ 

తాళ్ల. పాలెం వలి, 67 వృళనూచి, 

తాళ్ల. పూడి నెల్లూరు. 66+ వృక్షసూచి 

తాళూరు కావలి. 80; నెల్లూరు, 864 వృక్షసూచి, 
a) 

తాశ్వాయ. పాడు సూజ్బారు, 21 (తాళవాయిపాటి, మెకం 844, 86] ? 

తిక్క. వరం ఉదయ. 119+; గూడూరు. 40; వెంకట. 129 

తిక్చ_వరప్పాడు, నెల్లూరు, 60 నామా, సర్వేపల్లె 512.1 6 తీక్కవరం, 

పాడు, (గామనామసూచి 

తిన్నెల. పూడి. గూడూరు. 75 ఉన్నతభూసూచి 

చ శిన్నెలు-అ. ఎక. తిన్నె - దిబ్బ, మట్టిదిబ్బ, ఆరుగు. 

తిప్ప. గుంట, పాలెం గూడూరు, 404-  స్థలనామసూచి 
తిప్పగుంట ఉన్నత భూసూచి. తిప్ప-దిబ్బ, రాశీ, గుది. 

యు 

తిప్పవరప్పాడు గూడూరు. 18+ తిప్పవరం._పాడు. (గామనామనూచి. 

తిప్ప. వరం ఉన్నతభూసూచి, చూడుపెన, 
తిప్పి రెడ్ది. పా రాపూరు. 110 సదుషనామసూచి, << తీవ్ప.ఇ 
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తిమ్మనగారి. పాలెం గూడూరు, 84-- పృరుషనామసూచి 

6 తిమ్మ.అన. తిమ్మ= తిన్ముడు, తిమ్మన, హనుమంతునిపేరు 

తిరునుల._అన్న అని కొందరు. తిమ్మమీద ఏర్పడే పేర్లు _ తిమ్మన, 

తిమ్మమాంబా, తిమ్మాబీ, తిమ్మానాయుడు, తిమ్మయ, తిమ్మా రెడ్డి, 

రెడ్డి. చూడు, దిగువ ఆరోపాలు. 

తిమ్మన. గుంట వెంకట. 41 ప్పరుషనానునూచి 

తిమున, రామాపరం రాపూరు. 87 పృరుషనామనూచి 

రామా. పురం (గా. ద్వి. పురుషనామసూచి 

అవారి కర్మడ్రిగ వెంకట, 217 

తిమ్మ. సముదం కావలి. 48-4; రాపూరు. 112; గూడూరు, 8+ 
స్పరుషనామనూచి. 

తీిమ్మాజీ. కం(డిగ వెంకట. 116 పృరుషనామసూచి 

తీమ్మానాయుడు. కం్యడిగ నూళ్ళూరు. 85-4 పృరుషనామసూచి 

తిమ్మానాయుడు. పల్లె ఆత్మ. 40+ పురుషనామసూచి 

తిమ్మానాయుడు. పాలెం గూడూరు. 81+ పురుషనామసూచి 
[రావిళ్ల తిమ్మానాయనివారు కోటకు తూర్పున తిమ్మానాయడి పాశెం 

అనే వక పాశెం కట్టించి sare (మెకం. 849. 1/1)] 

తీమ్మానాయుని. పేట ఉదయ. 106-- పురుషనామసూచి, 

తిమ్మా. పురం ఉదయ. 77 పురుషనామసూచి 
తిమ్మాయ. గుంట వెంకట. 145A పురుషనామసూచి 

తీమ్మాయ. పాలెం ఆత్మ. 99; ఉదయ. 98+; వెంకట. 85 వురుష 

నామసూచి 

తిమ్మా రెడ్డి. పాలెం కోవూరు. 8+ ప్పరుషనామనూచి 

తిరుపతినాయుడు. పల్లె రాపూరు 25- పృరుషనామనూచి 

తీరువతివారి. పల్లె గూడూరు. 19-4 కోటుంబనానునూచి, 

తిరుమల. పాడు రాపూరు. 20-- పసృరుషనామసూచి 

తిరుమల, పూడి వెంకట. 186 పృరుషనానుసూచఛి 

3 
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తిరమలమ్మ. పారం నెల్లూరు. 1144 ప్రీనామసూచి 

తిరుమలరాయ, గుంజ కావలి. 12-- పురుషనామసూచి 

రుమలా, వరం ఉదయ, 71 పురుషనామసూచి 

తిరు. మూరు గూడూరు, 196 చదేవతాసూచి తిరుజ్వనం. శ్రీ 

తిరువీధి. పాడు కోవూరు. 88 దేవతానూచి. తిరువీధి = దేవాలయపీధి. 

తిరు వెంగళాయ. పల్లె గూడూరు. 19 పృరుషనానుసూచి 

వెంగళాయ చ వెంగళ.అయ ఉ&వెంకట.అయ 

తీగ, పాలెం గూడూరు, 94 వృత్షసూచి 

తీప. నూరు గూడూరు. 6 అస్పష్టం. 

తీపల. పూడి గూడూరు. 1517 అస్పష్టం 

తీరం, పాడు వెంకట. 86 స్టలసూచి 

తీర్ణం_ గా స్నానమాచరించే నదీ తటాకం, 

తుంగ. మడుగు ళ్ళూరు. 78-- వృక్షసూ 

తుంగ. ఒకరకం కలుపు మిక... Cres snus 

తుమ్మల. దొరువు నెల్లూరు. 28 వృక్షసూచి 
జతుమ్మలు ఆ ఏక, తుమ్ము, తుమ్మచెట్టు, పొడుగాటి తెలటి 

య 

ముళ్లగల ఒకరకం చెట్టు, Acacia 27850168 wild. 

తుమ్మల, పెంట కావలి. 50 వృక్షసూచి 

తుమ్మ్యూరు సూళ్ళూరు, 9 [తుమ్మూరి 1598.94 NI1.8.16.2; తుంబూరు 

1794.95. NI.8.18. HOLE; తుమ్మూరు మెకం, 344.417 
ఉ తుమ్మ-డఊొరు. వృక్షసూచి 

[లోకనిరు క్రి _ స్వర్ణ ముఖినది ఒడ్డున ఈ వూరికి ఒకసాఠి నారద 
తుంబురులు రావడం జరిగింది. నారదుడు వరదరాజ గరుడో త్సవాన్ని 
చూడాలనే కోరికతో కంచికి వెళతాడు. కాని తుంబురుడు ఈ ఊర్లోనే 
ఆగి ఇసుకతో వరదరాజ (ప్రతిమను చేసి పూజిస్తాడు. త్రలకుకలన 
దీనికి తుంబూరు అనేపేరు వచ్చి కాల్మక మేణా తుమ్మూరు అయింది. 
(ST. FF. ౧. 41) 
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తీరక, పాలెం ఆత్మ. 1074; ఉదయ. 8+, 11604; కోవూరు. 164; 

గూడూరు. 54-, 180+; నెల్లూరు. 120, 184, 21+, 264, 
87+, 656+, 87+; సూళ్ళూరు, 8540, 19+ భాషావర్ల సూచి, 

తురక. ఒకమతం, ఒకకులం, ఒకజాతి మహమ్మదీయిలకు దక్షీణ 

భారతంలో తురకలని పేరు, 

తరిమెర్గ కోవూరు. శీకి [తురిమెళ్ల మెకం. $49. 162] జలసూచి. 

తురి ల? తురుము = వాగు 

తురి, మెర్ల ఉరఫ్ ఓరు, పల్లె రాపూరు. 95 |(తులిమెల౯ చెవుల {638.39 

NI. 38. 68. 6] జలసూచి. 

హూకుమాను. మిట్ట నెల్లూరు, 174, 184 వృక్షనూచి. 

పిలి గూడూరు. 127 ? వృక్షసూచి. ౬? తూపల్లె జ తుమ్మంపల్తె 
ER 

er 

పిలివారి. తోట నెల్లూరు, 784- కుటుంబనానుసూచి 

మాయ రాపూరు. 69 అస్పషం రక్త 

తూర్పు. ఎ్మోరపల్లె ఉదయ. శ దికళ్సూచ్చి 

వ్మర.పబ్లై (గాంద్వ్వి. కుటుంబనామ సూచి 

తూర్పు. కై ౨స్తవపేట కోవూరు. 16-- దిక్సూచి 
కైంస్తవ. పేట (గా.ద్వి. మతసూచి 

తూర్పు. చెన్నంపల్లై ఉదయ, 7. దిక్సూచి 
చెన్నం. పల్లై (గా.ద్వి, ప్రీనామసూచి 

తూర్పు. జంగాలపల్లై కావలి. 11 దిక్సూచి 
జంగాల. పల్లె (గా.ద్వి. కులసూచి 

తూర్పు. నాగులదొరువు నెల్లూరు. 116-4 దిక్సూచి 

నాగుల. దొరువు (గా.ద్వి. జంతుసూచి 

తారు, పల్లె ఆత్మ, 108-- దిక్సూచి. 
శూర్చు. పాలెం ఉదయ, 82; కావలి. 5--, 14+ దిక్సూచి 

తూర్పు, పూండ్ల ఉరఫ్ రామ. సాగరం రాపూరు. 115 దిక్సూచి 

తూర్పు. బోయమడుగుల ఉదయ. 72 దిక్సూచి 

బోయ. మడుగు (గా.ద్వి. కులసూచి 



(బాహ్మణ, పల్లె (గా.ద్వి. కులసూచి 

తూర్పు. ₹ెంపిడొడ్ల ఉదయ 46 దిక్సూచి 

రొంపి.దొడ్ర (గా.ద్వి. భూసూచి, రొంపి = బురద 

తూర్పు. వూరు కావలి. 25-- దిక్చూచి 

తూర్పు. వెంగా రెడ్డిపాలెం కోవూరు. 42 దిక్సూచి 

వెంగారెడ్డి, పాలెం (గా.ద్వి. _పురుషనామసూచి 

తెగ. చెర్ల రాపూరు. 5 [తెగచల౯ Nl. 8.61.2] వృక్షసూచి 

తెగ €) తేగ. తాటికేగలు 

తెడ్డు, పాడు ఉదయ. 76 కుటుందినామసూచి 

తెలుగురాయ. పృురం ఆత్య. 88 పృరుషనామసూచి (విరుదుసూచ్చి 

తెలుగురాయ. శ్రీకృష్ణదేవరాయ. 

తెల్ల. గుంట కావలి, (1-7 వక్ష్రసూచి 

తెల్ల పాడు ఆత్మ. 884-4; కావలి. 18 వర్షసూచి 

తేళ్లక్నురు. కండిగ నెల్లూరు. 79-- గామనామసూచి 

తొగరా, మూడి సూబ్ళాడు. గ” కులసూచి. 

తొగరా & రోగిబ. చేతపనిచేస వాళ్ళలో ఒకతెగ పోల్చిచూడు, 

తె. తొగరు. ఎ(రరంగు, ఎ(రనూలు, చూడు కఊని, 

తొడుగు. పల్లె ఉదయ. 84+ కుటుంబనామసూచి 

తొడుగు. నగ, ఆభరణం 

తొనుకు. మాల గూడూరు 45 అస్పష్టం 

తొలిజా.పురం ఆత్మ. 69 రూ. తులిజాపురం (ALV) స్రీనామసూచి, 
తొలిజా ౧ తులిజా & తులసి 

తోకంచి రాపూరు. 19 తోక-అంచి. ? కుటుంబనామసూచి 
తోక(ల)- ఎరుకలవాళ్ల లో ఇంటిపేరు. 

కోక, పాలెం రాపూరు. 58 ? కుటుంబనామసూచి 
లోకల వూడి రాపూరు. 100 కుటుంబనామనూచి 
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శోకలవారి. పాలెం కావలి. 14-- కుటుంబనామసూచి 

క్రోచాం రాపూరు. 91 అస్పష్టం 

తోట. కట్టి సూళ్ళూరు. 1564, 158-4 స్టలసూచి 

కోటగుంట. చెరువు గూడూరు, 108-- స్థలనానుసూచి 

కోట. గుంట కోటుందినామసూచి, కోట బలిజల్లో ఒక శాఖ, బోయ, 

చెంచు; వాడ బలిజ, మ్ముతాచ, కాప్ప, యానాదుల్లో ఇంటి పేరు. 

(CTS1-7) 

కోట. పల్లై నెల్లూరు. 68 కుటుంబనామసూచి 

తోటపల్లె. గూడూరు నెల్లూరు. 46, 67 (BIt 167, Bit £ 46) (గామ 

నామసూచి. గూడూరు (గా.ద్వి. జనపదసూచి 

భా 
ర 2) తోట, మిట . వెంకట. 89-- స్టల 

(on) 

తోటల చెరువు. పల్లై ఉదయ లి 

తోటల. చెరువు కుటుంబనా 

డం జ లనామసూ చి 

సూచి గ్ © 

కోడేరు రాపూరు. 44 అస్పష్టం 

కోపు నెలూరు. 88-- సామాన్యనామసూచి. తోప్ప _ తోట, 
aa) 

తోప్ప. కం_డిగ సూళ్ళూరు. 140 స్టలార్దకసూచి 
0 

తోపు. గుంట ఆత్మ. 86 స్లలార్ల 
ఇ థి 

తోపుగుంట. అ(గహారం ఆత్మ. 85 స్ట 

తోపు, యానాదిపాలెం సూళ్ళూరు. 40- స్థలార్థక సూచి 

యానాది. పాలెం (గాంద్విః 

కసూచి, 

స అనామసూచి 

కోప్పలవారి. పల్లై వెంకట. 7+- కుటుంబనామసూచి 

తోప్పలో. ఒడ్జెపాలెం కోవూరు. 45-- స్టలార్థకసూచి 

ఒడె, పాలెం (గా.ద్విః కులసూచి 
G 

తోపులో, గుడిసెలు నెల్లూరు. 28- స్టలార్థకసూచి 
కోప్పలో, పాలెం కోవూరు. 28-4 స్టలార్లకసూచి 

| థి 

(శ్రీపరాంతక భట్ల, పల్లె వెంకట. 57 రూ. (తిప్పరాంతకబొట్లపల్లై 

(ముప) పురుషనామసూచి. 6 (్రిపురాంతకభట్టు.లు.అ = (తిపుసం 

రాంతకః మూడుపటణాల్ని కాల్చినవాడు (శివుడు 
లట 
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దండ. వోలు వెంకట. 81 ? కుటుంబనామసూచి. చదండు, 

దండాయుధ పురం నెల్లూరు. 17+, 18+ పృరుషనామసూచి 

దండి. గుంట కోవూరు. 20 కుటుంబనామసూచి 

& దండు.ఇ. దండు ౬ గుంపు సేన, దండు. ఈడిగల్లో ఒకశాఖ, 

బోయల్లో, కాప్పల్లో ఇంటిపేరు. (06151. 2) 

దండి గుంట, వాడ కోవూరు. 20-+- స్టలనామనూచి 

దండు. పాలెం ఆత్మ. 21+ సెన్యసూచి 

దండు. బాట సూళ్ళూరు, 1254- పైన్యసూచి 

దండువారి. పాలెం కావలి. 14-- కుటుంబనామసూచి 

దంపూరు కోవూరు. 21 అస్పష్టం 

దక్కనూరు. ఉదయ. క? అస్పష్టం 

దకిణ, గమండ్లపాలేం కోప్తారు. 78-4 దిక్సూచి 

గమండ్ర. పాలెం [(గా.ద్వి. కులసూచి 

దక్షిణ, పాలెం ఉదయ. 84-; కావలి. 24-4 దిక్చూచి 

దగ. దర్తి కోవూరు. 4 అస్పష్టం 

[లోకనిరుకి = ఈ (ప్రాంతంలో మొదటి నివాసులు దగ, దరి అనే 
ఇద్దరు యానాది కులస్తులు, వారి పేర్లతో ఈ ఊరికి దగదర్శి అని రు 

వచ్చింది. (C0. FF. P. 159) 

దగ్గ. వోలు వెంకట. 109 అస్పష్టం 

దత్తా. నగరం వెంకట. 14 సరుషనామసూచి, =< సం. దత్తః 

ఉయ్యాల. దిబ్బ గూడూరు. 108-+- కుటుంబనామసూచి. సం, దైవమ్ 
దయ్యాల. గొల్లవాళ్లలో ఒకకులం. (0151. 2) 

దరఖాస్తు తలపాటి వెంకటస్వాము, కర్మడిగ నెల్లూరు. 75+ పృరుషనామసూచి 
వష, దర ఖాస్ -అక్షప(త్రం. 

దర్భల, మిట్ట నెల్లూరు, 89+ వృక్షసూచి, 

దర్శలు.ఆ. ఏక, దర్శ. తృణవిశేషం, ఒకజాతి గడ్డి, Poacynosh 
roides 

దర్శ్భలమిట్ట, కం(డిగ నెల్లూరు, 41-4 స్టలనామసూచి 
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దర్గా. మిట్టి నెల్లూరు 17+, 18+ డేవతాసూచి 

ట్ న దర్గా అ ముస్తిం సమాధి. Mosque. 

దాదూరు రాపూరు. 18 అస్పష్టం 

డాగెరుపు వెంకట. 60 అస్పష్టం 

దాది శెట్టి, పల్లె రాపూరు. 112-- పురుషనామసూచి 

దామర. మడుగు కోవూరు. 66 వృక్షసూచి 

దామర ౧ తామర- తామరపృవ్వు. Lotusplant, Ponti - deria 

hastala Roxb. 

దామరాయ సూళ్ళూరు. 156 పృత్షసూచి ఇ? దామర _ వాయ, 

దామరాయ. కం(డిగ సూజ్ళూరు. 15/-- (గామనామసూచి 

దామ, వరం కోవూరు. 7 [దాంవరం చెరువు 1688.89 స12.11.17; 

దామావరం 17 శ, N1.2.15.15] పురుషనామసూచి. సం. ధర్మః 

దామా. నెల్లూరు సూళ్ళూరు, 81 పురుషనామసూచి. 

దానా & సం. ధర్మొః, కమ్మవాళ్లలో ఇంటిపేరు 

దామే, గుంట కోవూరు. 88 స్పరుషనామనూచి 

యథదామ=ఎఏ ఉదామ . అయ్య, 

దాసరి. అ గహారం కావలి. 51+- కులసూచి 

దాసరి. (బాహ్మణేతర వైష్ణవ భక్తుడు, దాసరివాండ్లు, ఒకకులం 

CTSI-2) 

దాసరి. పల్లె ఉదయ. 914; రాపూరు. 194- కులసూచి 

దాసరి. పాలెం కోవూరు 46-4 కులసూచి 

దాసరి, పేట నెల్లూరు. 45-- కులనూచి 

దాను. మటం నెల్లూరు, 87-4 పృరుషనామసూచి 

దాసు _ సేవకుడు, వై హ్షవ భిక్షక కులంవాడు 

దిగువ, చావలి సూళ్ళూరు, 22-- దిక్సూచి 

చావలి, (గాంద్వి, 

దిగువ. పల్లె ఉదయ. [2-0 దిక్సూచి. 
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దిగువ. రాజుపాలెం గూడూరు 26 దిక్సూచి 

రాజు. పాలెం (గా.ద్వి. కులసూచి 

దిన్నె. అనంతవరం కోవూరు. 20- స్టలసూచి 

పడేశం. త.వరం |గా.ది&, పృరుషనామస దిన్నె. గుట్ట, ఉన్నత (పదెశం. అనం ౦ (గొ.ద్వి, పృురుషనామసూఛ్చి 

దిబ్బమీద. గమండపాళలెం నెలూరు. 45+ నలారకనూచి 
oe) ౧ (స ఇ 

గమండ. పాలెం (గా.ద్వి. కులసూచి. 
ag) 

దీవి. పాఠం గూడూరు. 4 కుటుంబనామసూచి. 

దుండిగం కావలి. 26 వృషకనూచి. 

ఆసమస్తం. డుండ్గం- నల్ల రేగడినేలల్లో తుప్పగా పెరిగే కలుప్పమొక్క_ 
Jatorpha glandulifera Roxb.(మావృ. ly 

దుగరాజ. పట్నం గూడూరు, 148 పృరుషనామసూచి 

గోల్కొండ (పభువుల కాలమున యూరపీయన్ వ్యాపార సంఘము [౧ ల్కాండ (| వీ 
లీ మండలమున కార్యాలయముల నెలకొల్పుకొనుట'కై యత్నించెను. ఆ 

_పభువుల అనుమతితో ఆంగ్లే యులు (క్రీశ, 1825లో దుర్గరాజ పట్టణ 

మున తనుఫ్యాక్టరీని నెలకొల్పుకొనిరి, ఈరేవు ఇప్పటికి గూడూరు 

తాలూకాలో ఉన్నది. ఆక్కడ ఆంగ్లేయులకు సాయపడిన (గామాధిపతి ' 
ఆర్ముగమొదలియారు పేర ఆంగ్లేయులీరేవునకు *ఆర్ముగన్ అని 
సేరిడిరి. ఆదియే (క్రమముగా “ఆర్మగన్” అని పరిణమించెను కాని 

ఇంతలోనే ఇంతకన్న వసతిగా ఉన్న స్థలమును చం(దగిరి (ప్రభువుల 

వద్ద ఆంగ్లేయులు సంపాదించి అచ్చట ఫోర్లుసెంటువారి (నేటి మద్రాసు ది రా | ట్ (is) 

నిర్మించుటచె దుర్షరాజ పట్టణము యెక్క (ప్రాముఖ్యత ఆంతరించినది, 

(విజ్ఞాన సర్వస్వం. సం. 4. పృ. 1లీతి()] 

దుగ్గుంట రాపూరు. శీలి [దుగుంట. 182024. N1.3.22.6.7] ప్రీదేనతా 
సూచి, ఉదుగ్గ_ గుంట, జదుగ్గ ఇదుర్గ్షయ్షనం, దుర్గా = పార్వతి, 

దుగ్గుంట. రాజుపాలెం రాపూరు. 54 స్టలనామనూచి, 

రాజు. పాకెం (గా.ద్వి. కులనూచి 

దుత్త. పారుపాళెం నెల్లూరు, 664 కుటుంబనామసూచి 

పారు. పాలెం (గా.ద్వి. పారు అ పాఠ 
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దత్తలూరు ఉదయ. 88 దుత్తలు = ఊరు, కుటుంబనామసూచి. 

దుర్గ. వరం గూతూరు. 184 స్త్రీడేవతాసూచి. దుర్గ _ పార్వతి 

దువ్వూరు కోవూరు. 45 దువ్వు = ఊరు జంతునూచి దువ్వు _ చిరుతపులి 

దువ్వూరి. పాలెం నెల్లూరు, 118+ (గామనామసూచి, ఓ దువ్వూరు. ఇ 

గూదేకులవారి. పాలెం కావలి. 61-- కులసూచి 

దూడేకుల = దూదిని ఏకే వృత్తిగల మహమ్మదీయులు, తురకలలో 
ఒకజాతి (CTSt. 2) సశ 

దూది. గుంట ఆత్మ. 10; కావలి. 88 ఉన్నత భూసూచి. (స్పలసూచ్చి) 

దూది = దిబ్బ, ఎత్తు పదేశం 

దూర్జటి. అమ్మపాలెం వెంకట. 624 కుటుంబనామసూచి 

అమ్మ. పాలెం (గా.ద్వి. స్తీదేవతాసూచి 

దూర్జటివారి. కం డిగ గూడూరు. 06- కుటుంబనామనూచి 

[యా అ(గహారీకులు యూజకాటివారు ఆనె కవీ సరులు సాం పదాయం 

వారు. మెకం. త04. వస్ ఏ] 

కేపూరు అత్మ. 56 అస్పష్టం 
చేవండ్ల. దొరువు నెల్లూరు. 44+ ? కుటుంబనామసూచి 

దేవ = ఇండ్ల. దేవ = దేనడు సం, డేవః 

దేవదారు గుంట. కట్ట సూళ్ళూరు. 40+ స్టలనామసూచి 
దేవదారు. గుంట వృక్షసూచి. దేవదారు _ దేవదారి చెట్టు, 

Celdrusdeadara. Loud. (మావృ. 1) 

దేవమ్మ. చెరువు ఉదయ. 18 ప్రీనామసూచి. చదేన = అమ్మ 

చేవమీద ఏర్పడే పేర్లు. చేవమ్మ, దేవరాయ, దేవిశెట్టి, చూడుదిగువ 
ఆరోపాలు 

దేవర. పాలెం నెల్లూరు. 12 చెవతాసూచి 

దేవర = దేవుడు ఆసం, దేవః 

దేవర, వేమూరు రాపూరు. 48 దేవతానూచి 

వేమూరు (గాంద్వి వృక్షసూచి 

దేవరాయ, పల్లె. ఆత్మ. 60, 61 (8161 61, 911! 60) సృరుషనామసూచి 
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దేవరాయ ౨ కృష్ణదేవరాయలు 

'దేవళాల. గడ్డ ఉదయ. 68- వాస్తుసూచి. జ సం, దేవాలయః 

దేవిశెట్టి. పల్లై ఉదయ, 14 పురుషనామసూచి 

డేవుడిమాన్యం. దిబ్బ నెల్లూరు. 88-- స్టలనామసూచి 

దేవుడి. మాన్యం సామాన్యనామసూచి 

దేవుని. కండిగ గూడూరు. 160+ దేవతాసూచి. ఎ దేవుడు, 

దేవుల. పలె నెలూరు. 120; వెంకట 5 కుటుంబనామనూచి 
32) గ 

(బాహ్మణుల్ల్' ఇంటి పేరు, 

దేశు. పాలెం సూళ్ళూరు, 57+ కుటుంబనామసూచి. దేశ-ఉ, దేళికుడు, 

బలిజల్లో ఒకళశాఖ. (6151. 2) 

దొంతాలి నెల్లూరు. 58 ఆన్బష్షం 
ళం (ce 

దొడ్డి. కం[డిగ సూళ్ళూరు, 4+ కుటుందినామసూచి 

దొడ్డి _ పెరడు, వసువులదొడ్డి. దేవాంగ, కొప్పలవెలమ, కర్నసాలె, 
మాల, యానాది వాళ్లలో ఇంటిపేరు. (CT81-2) 

దొడ. కటువ గూడూరు. 944- కుటుంబనామనూచి ఎ దొడి_లు.అ 
ne) (on (a 

దొమ్మర. పాలెం కోవూరు. 68-- కులసూచి 

దొమర_ ఒక కులం. గడకట్టి అడే వృ త్రిగలజాతి, దొమ్మర పనులు 

చేసే ఒక సంచార గణం. 

దొరవారి. పాలెం సూళ్ళూరు, 164 కుటుంబనామనూచి, 

దొర. (పభువు, యజమాని, 

దొరవారి. స్మృతం సూళ్ళూరు. 72 కుటుంబనామసూచి. 

దొరువు. కట్ట గూడూరు, 108 జలనూలి 

దొరువు. నడబావి, చెరువు. కొలను (0౬0, 2745) 

దొరువుల. పాళెం నెలూరు. 116-4 
ట్. 

దొరువు. 

జలసూచి, య దొరువులు= అ, ఏక, 

ధర్మచాట్ల వారీ. క రడిగ వెంకట. 74 రూ. ధర్మచట్లకంగడ్రిగ (NC. 71) 
కుటుంబనామసూచి 
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ధర్మా. పురం వెంకట. 76 పవృరుషనామసూచి 

ధర్మ జ సం. ధర్మః ధర్మమీద ఏర్ప డే పేర్లు క ధర్మారావు 

చూడు దిగువ ఆరోపం, | 

ధర్మారావు చెరువు. పల్లె ఆత్మ, 4 స్టలనామసూచి 

ధర్మారావు. చెరువు పురుషనానుసూచి 

[400 సం॥ల (కితం క కాళహస్తి మహారాజా కుటుంబానికి చెందిన జూపల్లి 

ధర్మారావు నాయుడు కట్టించినందువల్ల ఈ పేరు ఏర్పడింది. AT.FF.P. 69 

నందా వరం ఉదయ. 122 భన సక చి 

సం. నందీ- శివునివాహనం 

నంది. గుంట ఉదయ 85  దేవతాసూచి 

నంది. పాడు ఉదయ. 96 దేవతాసూచి 

నంది. వాయ రాపూరు. 96 దేవతానూచి 

నక్కలకాల్వ. కం(డిగ గూడూరు. 87 స్టలనామసూచి 

నక్కల. కాల్వ కుటుంబనామసూచి. నక్కల, దోయ, గుడాల, ముతాచ్క 

గొల్ల వాళ్లలో ఇంటిపేరు. (6151. 5) 

నక్క_లగుంట. దిబ్బ నెల్లూరు. 78 స్టలనామ సూచి, 

నక్కల. గుంట pms సూచి 

నక్కల. మిట్ట నెల్లూరు. 82+, 884 జంతుసూచి 

సక్క_లవారి. కండిగ గూడూరు. 45-[; నెల్లూరు 78+ కృటుంబనానుసూచి 

నగవారి, పాలెం గూడూరు. 94 కుటుంబనానుసూచి 

నడిం, కుప్పం సూహభ్ళూరు. 1444 దిక్చూచి 

నడిం €) నడిమి - మధ్య కుప్పం గా.ద్వి. 

నడింపట్టపు. పాలెం నెల్లూరు. 754... దిక్సూచి 
పట్టపు, పాలెం (గా.ద్వి. కులసూచి 

నడిం, పల్లె ఆత్మ. 104+; ఉదయ. 81+, 998+, 121+; శాన ష్. 

"వెంకట, 107 దిక్సూచి 

నడిమిగడ్డ. అగ్రహారం ఆత్మ. [04+ స్థలనామసూచి 
నడిమి. గడ్డ = దిక్సూచి 

సడిమి. బాట గూడూరు. 78+ దిక్సూచి 
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నడిమి. వూరు ఉదయ. 84+; కోవూరు. 184- దిక్సూచి 

నవీ. నగరం అత్మ. LS rw నవ్బీనగరం (ముప సృరుషనామనూశ్చి 

జ అర. నవీ. మహమ్మద్ (పవక్తపేరు. 

నమశ్శివాయ. పురం వెంకట. 18 దేనతాసూచి (పురుషనామసూచ్చి 

నరసప్పనాయుడు. పల్లె వెంకట. 12-4. పురుషనానుసూచి 

జనరస.. అప్ప, నరస సం. నృసింహః, అస్ప- తండి నరస 

మీద ఏర్పడేసేర్లు. నరసప్పనాయుడు, నరసా, నరసారెడ్డి, చూడు దిగువ 

సా, పరం ఆత్మ, 51+; నెల్లూరు. 066 పురుషనామసూచి 

నరసొసప్పరం. కాలువ నెల్లూరు. 86-- (గానమనామసూచి 

రసారె రెడ్డి, కం(డిగ గూడూరు. 84-- పురుషనామసూచి 

నరసారెడి. వలె రాహూరు, 114-- పృ్పరుషనామనూచి 
G og) 

లనీ 

_నరపారెడి. పాలెం కావలి. 144 స్పరుషనామసూచి 

నరసింహా. పాడు గూడూరు. 77+ పురుషనామసూచి. ఉసం, నృసి హః 

నవసింహి. పరం ఉదయ, 54 ప్పరుషనామసూచఛి 

నరసు. గుంట కావలి. (6- రూ. నర్ప్వుగుంట (ము.ప్ర సపృరుషనాను సూచి 

నరుకూరు నెల్లూరు. 45 అస్పష్టం 

నరమిడి. పాఠం కోవూరు. 744 (గామనామసూచి 

న్మర.మిడి కుటుంబనామసూచి 
నర. వాడ ఉదయ. 78 కుటుంబనామనూచి 

నలగా. మాల గూడూరు, 150+ అస్నష్టం 

నలబొట్ల. పల్లై రాపూరు. 108 పురుషనామ సూచి, ఇ నల్ల బిట్టు-లు= అ. 

వరపు. పార ఆత్మ. ర7-- పురుషనామనూచి. 

నల్ల. గొండ ఉదయు, 119 [నల్ల ంగొండ,. 174, NL3.7; నల్లంగొండ్న 

విఘ్నేశ్వరునికి. 1. N1.8.11. 1.2] వర్షసూచి. నల్లమీద ఏర్పడే 
పేర్లు. నల్ల య్య, నల్లపరెడ్డి నల్లా రెడ్డి, చూడు. డిగువ ఆరోపాలు. 

[నలుపు కం ఉండే కొండ లై పల్లెకు దగ్గరలో ఉండటం ఇర 

నల్లగొండ అనే పేర వచ్చింది. (UT. FF. న, 101) 
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నల్ల చెరువు. కట్ట కోవూరు. 22- స్టలనామసూచి 

నల. చెరువు వరసూచి 
oe) జ్ర 

నల్ల పరెడ్డి. పల్లె ఆత్మ. 97- పురుషనామసూచి 

నల, పాలెం ఆత్మ. 110 కుటుంబనామసూచి 
ag) 

నల్ల = కొప్పల వెలములో ఇంటిపేరు 
(ag) య 

నల్లి బోతులవారి. పల్లె ఉదయ. 60-- కుటుంబనామనూచి 

నల బోతుల _ కమ్ముల్లో ఇంటిపేరు 
(ag) య 

నల్హయగారి. పాలెం గూడూరు. 404- పురుషనామసూచి 
నల్ల య. దిబ్బ నెల్లూరు 414 పృరుషనామనూచి 

నల్లా రెడ్డి. పల్లె ఉదయ. 81+ .పృరుషనామసూగి 

నవలాకుల. తోటలు నెల్లూరు, 25-- వృక్షసూచి 

చ నవలాకులు.. స ఆకులు 

ల l 
cc 

మ్మ. అమ్మవారు, దేవత వైర, నా చ్చియార్ 

నాంచారమ్మ.. పేట గూడూరు. 88-+0- క్రీడేవతాసూచి 

నాగంటోటువారి. కం(డిగ నెల్లూరు, 914+ కుటుంబనానుసూచి 

నాగమాంబా. పురం కోవూరు, $56 ప్రీశామసూచి 

జ నాగమ ఒ అంబ. నాగమ & నాగ.అమ్మ, నాగ _ సాము 

యనం. నాగ అంబ-స్త్రనామానుబంధం, నాగమీద "ఏర్పడే పెద. 
నాగమాంది, నాగయ, నాగరాజు, నాగి రెడ్డి, సాగినెస్; 

ఆరోపాలు. 

[ఒకసారి గోల్కొండ నవాబు ఈ (పాంతాన్ని దర్శించినపుడు నారమాంబ 

అనే ఆమె గౌరవభావంతో, స్వాగతం పలుకగా నవాబు 'ఈ (గామాన్ని 
బహుమతిగా ఆమెకిచ్చాడు. ఆమె ఫేకుమీడ ఈ (గామం ఏర్పడింది. 

(CO. FF. P. 173) 

నొగయ. గుంట కోవూరు. 57. వురుషనానుసూచి 

నాగరాజు, తోప్ప నెల్లూరు. 28-- పురుషనామసూచి 
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నాగరాజు. పల్లె ఉదయ, 7+ పసృరుషనామనూచఛి. 

నాగరాజు. పాడు ఉదయ, 114  పురుషనామసూచి 

నాగరాజు. పురం సూళ్ళూరు. 1184 సృరుషనామసూచి 

నాగ. వోణు. వెంకట. 42 నాగ పృడోల్ ఉరఫ్ రాజమల్ల చతుర్వేదీమంగళం 

10ళ. Nl. 8. 2,8,9. Note. Nagapuddl is the old name 

of the Nagavolu7] సృరుషనామనూచి 

నాగ, సము[దం కావలి. 18 సృరుషనామసూ? 

నాగినేని, గుంట ఉదయ. 105 పురుషసనానుసూచి 

నాగిరెడ్డి, పాళెం ఆత్మ. 19+; కావలి, 18+, 52+, సృరుషనామసూచి 

నాగుల, కట్ట కోవూరు. 684- జంతుసూచి 

& నాగులు.ఆ. నాగడేవతలు, ఏక, నాగ = పాము 

నాగుల. గుంట నెల్లూరు, 81; వెంకట, కీర జంతుసూచి 

నాగుల. పాడు ఆశ, 54; వెంకట. శీర జంతుసూచి 

నాగుల. మరీ గూడూరు. 121 జంతుసూచి 

నాగుల. వరం కావలి. 81-7; నెల్లూరు. 61 జంతుసూచి 

సుర పల్లటూరు ఆత్మ. 92 జంతుసూచి 

వెల్లి. టూరు _గా.ద్వి. కుటుంబనానునూచి 

స్త నే ల. దిబ్బ కోవూరు. 474  సంఘటనసూచి 

హ. నాటారుపాళెం (ల? ) కులసూచి నాట్టరు, పారెం సనూజ్బ్యారు. 188 రూ 

నాటర్  తమివలో ఒక్షకులం. పోల్చిచూ 
ఫి! sa 

ee 
a a=] i . కరొమరాజనాదాం, fs 

నాచెళ్ళవారి. కండిగ సూహారు. 101 కుటుందినామసూచి 

నామ. కాడు గూడూరు. 109, 110 (611 109, Bit 11 110) అస్పష్టం 

నాయుడుచెర్వు. కట్ట కోవూరు. 48-- స్టలనామసూచి 

నాయుడు. చెర్వు. "కులనూచి, నాయుడు = నాయకుడు, బిరుదు (751-5) 

నాయుడుచెర్వు. పాలెం కోవూరు. 24+ స్థలనామసూచి 

నాయుడు, పేటి ఉరఫ్ లక్షీఅనంతసాగరం నూళ్ళూరు. 19 [సగటూరి 
తాలూకు లక్షీ అనంతసాగరానికి (ప్రాచీన నామమైన అఆ(గహార పేట. 
మెకం. తిశ4.286 సగటూరు తాలూకు నాయనిసేట మెకం, 344-81] 

కులసూచి, 
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[సగటూరి తాలూకాలో నాయుడుపేట నిర్మాణం వెంకటగిరి జమీందారీలలో 

24వ తరానికి చెందిన బంగారు యాచమ నాయుడు (177276) చేసిన 
పనులలో పేర్కొనదగినది. (డా, కాళిదాసు పురుషో క్రంగారి అము[డిత 
సిద్దాంత వ్యాసం, “గోపీనాథ వెంకటకవి. వెంకటగిరి సంస్థాన కవులు”, 

ఉస్మానియా. 1970)] 

| చెంకటగిరి జమీందారెనే ద .గారు యాచదునాయుడు ఈ (ప్రాంతాన్ని 
కృతజ్ఞతా చిహ్నంగా వైశ్యుల కిన్వటం౦సల్ల నాయుడుపేట అని పేరు 
పచ్చింది. (ST, FF. P. 42) 

నాయడు. పాలెం కోవూరు, శక; గూడూరు. 164; నెల్లూరు, 14; 
వెంకట. 1 కులసూచి 

నాయుని, పల్లె రాపూరు. 85  కులనూచఛి 

నారం. పేట ఆత్మ. + స్త్రీనామసూచి 

యనార = అంతయ్షనార . అమ్మ. నారజైసం,. నారాయణః 

నారాయణ. పురం కావలి. 68-; కోవూరు. 74+, 704 పృరుషనామనూచి 

నారాయణ. పేట ఉదయ. 9 పురుషనామ సూచి 

నారాయణ. రావు పేట నెల్లూరు. 17+. 18+ పరుషనామసూచి 

నారాయణ రెడ్డి. కం(డిగ సూళ్ళూరు. 4- పురుషనామసూచి 

నారాయణ రెడ్డి. సేట నెల్లూరు. 26-4 పరుషనామసూచి 

నారికేళ్ల, పల్లె నెల్లూరు. 117 _కుటుంబనామసూచి 
ఓ నారికేళ్ల అ. ఏక. నారికేళ _ కొబ్బరి చెట్టు, బలిజకులంలో ఇంటి 

పేరు (C751. 5) 

నావూరు ఆత్మ 115 [నావలూరు 11 శ.N1. 1.43] ? సన్యసూచి 

ఒఇనావ.ఊరు నావు నావి. ఒకవిధమైన పైరు 

నావూరు పల్లె ఆత్మ. 115-+- (గామనామసూచి 

నాశపోలయ్య. తోట నెల్లూరు 17, 18 _పురుషనామసూచి 

నిండలి. వెంకట 111 [నిండలి. మెకం. 858.88] రూ. నిందలి (4౬౪) 

అస*ఇషం ఎట్ట 
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నిడి. గలు కట 
గ 

ంకట. 1988 పరిమాణసూచి 

నిడి లొ నిడు. పొడవైన 

నిడిగుంట పాలెం నెల్లూరు. 88 నామాం. (సర్వపల్లై Bit. V1) స్పలనామ 
సూచి నిడి. గుంట పరిమాణసూచి 

నిడి. గుర్తి గూడూరు. 151 పరిమాణసూచి 
నిడి. ముసలి నెల్లూరు. 28 రూ. నిడిముసిలి '(&ీ౬౪) పరిమాణసూచి 
నిమ్మవారి. తిప్ప గూడూరు, 1514 కుటుంబనానుసూచి 

నిమ్మ - నిమ్మ చెట్టు Citrus medica 

నీరుకట్టు, పాలెం కావలి. 20- వృత్తిసూచి 

“నిరు రుకట్టు a చెరువునీళ్లు ఆవూరి మళ్లకు సమంగా పొరగటుట, ఈ పని 
చ్చే 

వ్ 

సవాడు మాల కులంవాౌడె ఉంటాడు, 
డు 

ఆత్మ 34 

సిలఎ నీలిరంగు 

C 

నీలాయ. పాలెం సృరుషనామసూచి నీల, అయ] 

నుపష్వూరు. పాడు ఆత్మ. $ఎ [గాచునామసూచి 

నువ్వూరు. నువష్వు-ఊోరు. సన్వనూచి. 
© 

స nO: 

నువ్వు షః నువ్వులు, సూగులు 

Sesamum Indicunm. 

ల ఆత్మ. 84 పృరుషనామసూచి 
(aa 

సూక - అన్న - సటి కెలుగుపేర లో సర్వసాధారణ. మన "పేరు. బోల్సి 
(ag) 

చూడు. మాకయ్య, నూకాలయ్య, ౩ నూకాలమ్మ _ (గా నము, ఆదు 

వారు (Chicken pox) నూక - స్పోటకం పోసిన డేహంమీది సన్న 
(నూకల్ల్తాంటి) ఓ ఓెబ్బలు కావచ్చు. 

జ 

నూకల పాళెం సూళ్ళూరు. 111 కుటుంబనామనూచి 

నూకల , వద్యసాలె కులంలో ఇంటిపేరు (C751. 5) 

రాతల. ఉదయ. 108-- సామాన్యనామనూచి. | అ 

జలసూచి) 

అసమస్తం ఏక నూయి ల) నుయ్యి 

నూతల. చెరువు వెంకట 16 (గామనామసూచి 

చెమిలిమిట్ట. అగహారం సూళ్ళూరు. 91 స్టలనామనూచి 

నమిలి మిట 
4 ఈ 

జంతుసూచి నెమిలి. Peacock 
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నుక, దిన్నె ఉదయ, 15 జంతుసూచి 
లం ను 5 జ 

4 నేమళ్లు-అ ఎక. నెమలి. బోయ, బలిజ, కులాల్లో ఇంటిపేరు. 

సమళ. పూడి వెంకట. 212 జంతుసూచి 
గొ 

CTSi-2) 

శెరదనం. పాడు ఉదయ. 128 విశేషణసూచి నెరదనం _ నిండుదనం. 

నెర్నూరు గూడూరు. 28 [నెరియనూరు మెకం. 858. 87] వికేషజనూచి, 
వనెర్ = ఊరు. నెర = నిండు, పూర్తి. 

నెర్నూరు రావూరు. 26 [రాపూరు శీమలోని నిజయనిడి. 164. N1.8.46- 

12. 14] విశేషణసూచి 

నెర్నూరు సంగమేశ్వరస్వామి. కం(డిగ గూడూరు. 21 రూ, నెర్నూరు సంగ 

మేశ్వర వారి కండ్రిగ (ము,ప్ర దెవతానూచి 

నెల. బల్లి గూడూరు. 46; సూళ్ళూరు. 2§ జనపదనూచి 

చెల. నెలవు, నివాసస్థానం. 

నెల. టూరు గూడూరు. 14 [సడనాటి సనములోని అచ్యుతరాయ పుర (ప్రతి 
a) 

నామమైన నేల్లటూరును 1580 _ 41 N1.1,108. 18.18] కుటుంబ 
మసూచి లి 

నెల్లి. మిట నెల్లూరు. 75-- పృతనసూచి 
(0 ఇట. 

సరి ౨ ఉసిరక చెటు. PhyHanthus emblica. 
ap) (wu) 

el ల్లి. పూడి గూడూరు. 78--, 118 వృక్షసూచి 

cl ల్లారు. నెల్లూరు. 17, 18 (8161 17, 8181 18) [నెల్లూరి పళి కొండ 

నాధునికి. 1578 _ 74. N1.2.54. 2.8; నెల్లూరు 164, NL.2, 49.8; 

నెల్లూరు చెర్వు 1685 _ 86. N1.2.52,8; నెల్లూరు. ఉరఫ్ వ్మికమ 

సింగప్పుర. 18. N1.2.21, 1084. [112.80 ్రీవీర వ్నికమ సింహ 

పురి ? 1706.07, N1.2.96.8] యనెల్లు = ఊరు. నస్యసూచి 

నెల్లు వడ్లు, పోల్చిచూడు. త, నెల్, మ, నెల్, కన్న. నెల్, నెలు = వడు 
ay గ లా a 

(DED. 3112) 
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[ పెన్నానది తీరమునగల (ప సిన పటజము నెల్లూరు. ఠః (పాంతమును 

వ. దండకారణ్యమనెడివారు. ఈ (పాంతమున సింహములు ఎక్కవగా 

౦చెడీననియు, ఇచట న్నిదించిన ఏనుగులు మరణించు చుండెననియు బప్పుదురు, 

అందువలననే పటజమునకు సింహ స యని గూడ "సేరుగర్లినది. దీనికి 

వ్మికమప్పరి అను ss పరమును గలదు తెనుగు భారతము (వాసిన తిక్కన 

సోమయాజి ఈ Me సియే పూర్వము నెల్లూరు ఆంధరాజ్యమున చేరి 

యుండెను. ముక్కంటి రెడ్డి ఈ 8 (పాంతమునకు తా నుండెను. ఇతని 

కాలమున ఈశ్వరుడు (వత్యక్షమై ఆ(పాంతముననున్న ఉసిరిక చెట్టు (కిందగల 

శివలింగమునకు ఆలయము కట్టించవలసినదిగా ఆదెశించెనట. అటుపై ముక్కంటి 
రెడ్డి శివలింగమునకు ఆత కట్టించి నిత్యోత్సవములు జరుగుటకు ఏర్పాట్లు 

చేయించెను. అతనిచే నిర్మితమైన మూలస్టానెశ్వరాలయ మిప్పటికిని నెల్లూరు 

పట్టణమందు కలదు. ఆ యాలయ నిర్మాణాంతరము ఇప్పుడు నెల్లూరు అనబడు 

సట్టణము ఎక్కువగా వృద్దిజెందినది. ఉసిరిక చెట్టును తమిళమున “నెల్లి? చెట్టు 

అందురు. కావున నెలి ల్లి చెట్టుకింద "వెలసిన మూలస్టా నేశ్వర (పాబల్యమున వృద్ధి 

జెందిన పట్టణను ుగుటచే ఈ పట్టణమును నెల్లూరు అని. పిలుచుచున్నారు, 

రః పట్టణమునకు నెల్లూరు అని సేరువచ్చుటకు వేరొక కారణముగూడ కలదు, 

సెన్నానది సీటివలన ఈ (పాంతమందలి భూములు నారవంతములై వన్నె కెక్కిన 

' వడ్డనుత్ప త్తి చేయుచున్నవి. వడ్లు అనగా నెల్లు అగుటవలన ఈ పట్టణమును 
నెల్లూరు అని పిలుచు చున్నారు. (వి. మం, స్, పృ. 22)] 

[నెల్లూరు పేరును గురించి పలువురు పలు విధములుగా జెప ప్కుచున్నారు. 

నెల్లూరు చాల పురాతన మైనదనియు, రావాయణ కాలమునాటి దండకారణ్యములో 
సీ (ప్రదేశమొ మొక భాగమనియు కెప్పుదురు. We పూర్వమీ 
పట్టణముండినదనియు, నప్పుడది సింహప్పరము, వికమసింహప్పరమని పిలువబడు 
చుండెడిదనియు నూహించు చున్నారు. సింహప్పరమను నామము కలుగుటకు 
కొన్ని కారణములను సూచించు చున్నారు, నెబ్లారునకు సమీపమున నున్న 
యడవులలో సింహము కక్కు_వగానుండి యుండవచ్చుననియు నా సింహముల 
యునికిని బట్టి నెల్లూరుసకు సింహప్పరమను నామము పూ పూర్వుమెర్పడి యుండ 
వచ్చుననియ భావిం చు చున్నారు. ఇచ్చుట ఏనుగులు న్మిదించునప్పుడు వానికి 
స్వప్న దశలలో సింహములు కనబడుటచే వానికి ని చాభంగము కలుగుటయేగాక 
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కలళనొంది చనిపోవుననియు (పజలు విశ్వపించుచున్నారు. అందుచే నిచ్చట 
నేనుగులను నిద పోనియ్యరు. వ్మికమసింహుడను నాయకు డొకడుండెననియు, 
నతని చేతగాని, నతని కాలమునగాని నీ పట్టణము నిర్మింపబడినందున దీనికి 
వకమ సింహపురమను నోమధేయము కలిగెననియు కొందరి యభ్మిపాయము, 

నెల్లూరు సేరును గురించి మూలస్థా నేశ్వర దేవాలయ స్పలస్పరాణములో 
వివరింపబడినది. పూర్వము (తిన్యతుడు లేక్ర ముక్కంటి రెడ్డియను పేరుగల 
నాయకోనివద్ద పెద్ద పశుపుల మంద యుండెను. అ త క యొక గోవు 
దేహమున మృతినొండిన యొక (బాహ్మణశ్త్రీ యాత్మ (వవేశించిను. ఆ యావ్వ 
నకు శివుడు లింగాకారముతో భూమిపై నవతరించినట్లు స్ఫురించెను. ఆ లింగ 
మొక నెల్లి చెట్టుకింద నుండెను. ఆ యావు (పతిదినమును నచ్చటికి పోయి తన 
పాలతో నా లింగము నఖిషేకించు చుండెను. ఆవు నరిగా పాలియ్యనండున 
ముక్కంటి రెడ్డి పశువులకాసరిని దండించిన మీదట ఆ కాపరి ఆవును గని సెట్టి 
యుండి యావు లింగము యొద్దకుపోయి త తన క్షీరముతో నా లింగము నధిశ్లే షికించు 
టనుగమనించి యా లింగమును కత్తితో గొన్హును. అప్పుడా లింగము నుండి 
రక్రముకారెను. ఈ సంగతి నా పశువులకాపరి ఈ తనయజమానిమైన ముక్కంటి రెడ్డి 
శరిగించెను,. అటుపిచ్ముట నతనికొక నాటి రేయి స్వస్నములో నెల్లి చెట్టుకింద 
నున్న శివలింగము కనిపించి యా లింగమున్న చోట నొక దేవాలయ నిర్మాణము 
గావింపుమన్న వాణి యతనికి వినిపించెను. ఆ (ప్రకార మతడు దేవాలయమును 
నిర్మించి దానికి మూలస్తానేశ్వర 'దేవాలయమని పేరు సెటైను. శివ లింగము 
పూర్వము నెల్లి చెట్టుకింద నుండుటచే నెల్లూరను పేరు వచ్చెను. 

నెల్లూరుజిల్లాలో ముఖ్యముగా నెల్లూరు పట్టణము చుట్టుపక్కల నరి 
పంట నెక్కు క బండించెదరు. నెల” ఆస... వడ్డు, వడ్త నె నెక్కువగా 
పండించు (పదేశము 7 గాబట్టి యీ నగరమునకు నెల్లూరను పేరు కలిగినదని కొంద 
అభిప్రాయ వడుచున్నారు.. (వి. మం. స, పృ. 89:10) 

[పదకొండు పన్నెండు శతాబ్దాలలో తెలుగు చోళులు పాలించిన కాలం. 
వరకు నెల్లూరుకు వి క్రమనింహప్పరమని పేరు. శ్రీనాథుడు 
మని, నెల్లూరు అని రెండు పదములు (పయోగింనినాడు (1400) కీ, శ. మూడవ 
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శతాబ్దంలో పల్లవులు స్థాపించిన పట్టణములలో నెల్లూరు ఒకటి. పల్లవ 

me ముఖ్యుడు తిలోచన పల్లవుడు. ఇతడు నెల్లూరు మొదలు తిరుపతి 

వరకు అరణ్యమును నరికించి జనపదముల నెలకొల్పినాడు. ఆయనను కౌడు వెట్ట 

(అడవిని నరికిన) ముక్కంటి అన్నారు, 

పల్ల వులకు సింహ విరుదముండుటచే ఈ పట్టణానికి సింహ హప్పరమై 

వ్మికమ చేర్చదిడినది. 

నెల్లి (ఉసిరిక) చెట్టు (కింద మూలస్టా నేశ్వర స్వామి ఉద్భవించుటచే 

నెల్లూరెనదని ఒకమాట. 

ఇంకొక పాఠము. నెలి వడు పండే చోటు కాన నెల్లూరె నది, 
<7 ళం రా 

జి అరవలు ఇచ్చిన pens (మందాకిని, అక్షోబర్ 1856) ] 

నెలూరు. కోడూరు నెల్లూరు, 48+- (గామనామసూచి 
(au (ag) 

కోడూరు. (గా.ద్వి. జలసూచి 

31 

నెలూరు. పలె గూడూరు. 88; సూళ్ళూరు. 27 (గాగునామసూచి 
ne) ag) 

నెల్లూరు. పాలెం ఆత్మ, 50 | గామనామసూచి 
ne] 

నెల్లూరు. మెపాడు నెల్లూరు. శీళీ-- (గ్రామనానుసూచి 
(ne) భా య 

మె. పాడు (గ్రా.ద్విం 

నేకువాం. పేట కావలి. 5 పృరుషనామసూచి 

ఈడ నేక్నామ్ = గొప్పకీరి వంతుడు, పుణ్య కుడు, 

షె ఆత్మ. 112 రూ నేదురువతె (ము.ప) దులనూచఛి 
ae a2) 

నదురు ౧ మెదురు మేదర మేదర వాండ్లు చూడు. కఊని. 

నరేడు, పల్లై ఉదయ. 84+ వృక్షనూచి 

ఎండు = ఒకరకం పండ్ల చెట్టు, Black palm. Er:igenia Jombo- 

lana iamk 

నెలటూరు ఉదయ. 68; నెల్లూరు, 82 కుటుంబనానుసూచి 

(డాహ్మణుల్లో ఇంటిపేరు 

శా ళం ర 00 సూజ్బూరు, (8 భూసూచి 

సంగిలి రాపూరు. 72 పంగిరిపల్లై మెకం, 849. 1615 పంగిలి. 

మెకం. 848. 161] ? సంఘటనసూచి 



165 

పంగిలి ౧ పంగిడి . ఏనుగలను పట్టునప్పడు అవి పడుటకు (తవ్విన 

గొయ్యి (ఆళర్భ 
పంచాంగవారి. కం్యడిగ నెల్లూరు. 121-- కుటుంబనామసూచి 

పంచాంగం ఒ తిధి, వారం, నక్ష[త్రం, యోగం, కరణం అను ఐదింటిని 

తెలుపు (గంధం. 

పంచేడు కోవూరు. 60 అస్పష్టం 

ఫంజాం వెంకట. 158 కుటుంబనామసూచి, రెడ్డల్లో ఇంటిపేరు 

పంట. కౌలవ కావలి. 61+, 624 భూనూచి 

పంట - భూమి, పండినపెరు. 
రట 

సం[డంగం గూడూరు. 150-- [పండంగి మెకం. 8గ్శీ. 2687 

పురుషనామసూచి ఇ పండంగడు 

[ నెల్లూరుజిల్లా గూడూరు తాలూకాలోని రెడ్డిపాశెమను (గామమున 

పండరంగేశ్వరమని యొకప్పరాతన డేవాలయమున్నది. ఈ దేవాలయ 

ముండు (పదేశమునకు రెడ్డిపాశెం మజరా పం్యటంగం నిఅ పేరు. 

పెన చెప్పబడిన పండరంగేశ్యర నామోత్సతిి కొంత విమర్శ 

నీయము. తూర్పు చాణక్య రాజులలో _్రసిగ్గుడెన గుణగవిజయాదిత్యునికి 

పండరంగుడను ఒకగొప్ప సేనాని యుండెను. ఇతని శాసనములు నెల్లూరు 

జిల్లాకందుకూరు (పాంతమున లభ్యమగుచున్న వి. గుణగ విజయాదిత్యుడు 

నెల్లూరు పురమును దహనము చేసినట్లు అతని శాసనములలో కొన్నిటి 

యందు చెప్పబడి యున్నది. ఈ విజయమున పండరంగుడును పాల్గొని 

యుండవలెను. బహుశ పండరంగుడు గూడూరు (పాంతమునరకును 

దండయ్మాత సలిపి యీ పురాతన పట్టణమైన కాకన్టిలో (? ఈ కాకస్టిమన 

నెల్లూరుజిల్లాలోని కాకన్దిగానే యుండనోపును) తనపేర ఒక శివాలయము 

స్థాపించి యుండవచ్చును. ఆ దేవుని పేరునుబట్టి యా (గ్రామమునకు 

“పం(టంగం అను నామము నం(కమించి యుండవలెను పండురంగమే 

పంటంగం అయినది. (భారతి సె'పైంబర్ 1946)] 

పండంగం సూళ్ళూరు. 158 పృరుషనామనూచి 

పం(డంగి ఉదయ. 11 స్పరుషనామసూచి ' 

పండ్లూరు గూడూరు. 58 కుటుంబనామసూచి. మంగలవాళ్ల లో ఇంటిసేరు, 
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పలదల, గుంట సూళ్ళూరు _ 107 జంతుసూచి . 

& సందులు.అ. ఏక, పంది. అసీలి, బోయ, గనుండ్లలో ఇంటిపేరు 

(06151. 6) 
న్ 
వందల, ముట్ట ey en 18+ జంతునూచి 

ఇట్. 

పండి, పజ తత; ఏర్ జంతుసూచి. (కుటుంబనామసూచ్చి 

పంబలి గూడూరు. 149? & సంబ _ ఇలి కులనూచి 

పంబ ఆ సంబల - పంబలోళ్ల, (గామచవతల వూజలలో పందజోః 
(ag) 3లో 

అను వాయిద్యాన్ని వాయించేవారు (మాప) 

పక్కల. గుంట ఆత్మ. 108-4 జంతుసూచి, (కుటుంబనామనూచిి 

అరా వ్ den త్త క్రి అమ అలో wa 
మ సక్కెలు.అ. ఎక. సక్కె = పిట్ట, పమ, మత్స్య విశేషం 

పల్లె గూడూరు. 1? కోటుంబనామసూచి 

అ పగడము_లు.అ, మణి విశేషం, బలిజల్లో ఇంటిపేరు. (6151. 5) 

పబ్వ. నాడ నెల్లూరు. 87+ ఉపచ్చన-_వాడ 'వర్షసూచి 

పట్టపు. పాలెం కోవూరు. 17+, 89+; గూదూరు. 94+, 95+; 

నెల్లూరు. 894, 84, 24, 78+, BIT, తట 11600 

కులసూచి. 

పట్టపు _ పట్టపువాత్ల, చేపలుపట్టి జీవించువాళ్ల. (C751. 6) 
ఫే తర్వాత ప పల్లె వాత్లగా, జాలధ్దుగా పిలవబ బడ్డారు. 

పట. పల్లె వెంకట. 97 [ష్మటపల్లై మెకం. ౮44. 108) పష్మటంప 

_ 'మెకం. 844 1047] కులసూచది. 
[a 

పట _ పష్మటవాండ్హు, ఎకరివా ౦చు ((బౌణ్యం), ఒకశాతి కిరా తకుడు 

(ఆశర 

టో ॥ కండ్ల ఆత్మ. 2 అస్పష్టం, 

, పొలం నెల్లూరు, 17+ దిక్చూచి 

డమట, వూరు కోవ గారు. 184  దిక్పూచి 

డమటి. వ్యరబల్లై ఉదయ. 84-- దిక్చూచి 
ఎర, చిల్లె (గా. ద్వి. కుటుంబనామనూచి 

A ఓ చి ఓ 

ట్స్ tA ల్ 

సడమటి, కంభంపాడు ఆత్మ. 72 దిక్సూచి 

కంభం, పాడు (గా, ద్వి. కుటుంబనామసూచి 
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సడనుటి. గదుండ్లపాలెం కోవూరు. 78 దిక్సూచి 

గమండ్ల. పొలెం (గా, ద్వి. కులసూచి 

పడమటి. తొంక కోవూరు. 484- దిక్సూచి 

పడమటి. తోటలు కోవూరు. 70 దిక్చూచి 

పడమటి. నాగులదొరువు నెల్లూరు. 110 దిక్చూచి 

నాగుల. దొరుపు (గా. ద్వి. జంతుసూచి 

పడమటి. నాయుడుపల్లై ఉదయ. 107 దిక్చూచి 
aa) 

నాయుడు. పల్లె (గాం దిక్షు కులసూచి 

పడమటి. పాలెం కోవూరు. 21, 42 దిక్సూచి 

పడమటి. రొంపిదొడ్ర ఉదయ, 22 దిక్సూచి 
రొంపి. దొడ్డ (గా. ద్వి భూసూచి 

పడారు. పల్నె నెల్లూరు. 50 కుటుంబనామసూచి 

పడారు = దళవాయి, (గామపెద్ద, 'సెనాధిపతి, 

పడుగు. పాడు కోవూరు. 71 కుటుంబనామసూచి 
అట్లీ అర్య అలీ పడుగు - బట్టయొక్క- నిడుపునూలు, వరికుప్ప ((బౌణ్యం) 

పత్తేాన్. పేట నెల్లూరు. 17, 18+ పురుషనామసూచి 

పత్తే ఆ ఫత్తే ఉఅ, ఫతెహ్ _ విజయము, ముట్టడి. 

“ క్రాన్ = (గాహౌధికారి 

పద్మనాభ, స్నతం కోవూరు. 28-, 824- _పురుషనామసూచి 
[ కోవూరు, 82- ౬ వెలను కులానికి చెందిన జలదంకి పద్మనాభనాయుడు 

ఠః (ప్రాంతములో ఒకస తాన్ని, కోనేరును కటించెను (CT. FF. ౧. 
(wo) 

179) ] 

పన్నం. గాడు సూళ్ళూరు. 151 రూ. పనంగాడు (ALV) వృక్షసూచి 

సన్నం ఉత. పనై = తాటిచెటు, BOrassUus Habelli formis 
తీ ళా ఆలి, 

walls. 

చి PE అరం బప న్నాడు. పల్లి ఉదయ. 63+ అస్పష్టం శని 

క్ ee లవారి, పల్లి ఉదయ. 27 కుటుంబనానునూచి 
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పబ్బులేటి. వల్లై ఉదయ. శి రూ. పబ్చిలేటిపల్సె (ALV) వృక్షసూచి 
ళం శ ష్ శ్ 

& పబ్బులు - ఏటి. ఏక. పబ్బ = చెమ్మ నేలల్లో ఏప్పగా'పెరిగే పేము 

మొక్కకు. Calamus "01406 Linn ఏటి ఏరు = టి, 

పమిడి. పాడు ఆత్మ, 44 వృక్షసూచి 

అద ఈర ౨ నీ నం ఆన యపమిడి (పత్తి) ఒక సపెద్దగింజగలవపత్తి, 'మేలుపత్తి (మా.ఫ్ర 

పరికోట. అగ్రహారం కావలి, 22 (గామనామనూచి 

పరి, కోట ౬ వాసు సూచి. పరి ౬ చతుకంగబలంగలసేన. 

పర పాడు నెలూరు. 99 భూసూచి 
వ్ 5 ళం హ్ 

ఇసషరలు అ. పర ల పట్ట = ఉప్పునల,. 

సర్వతా. వరం రాపూరు. 27+  స్పరషనామసూచి. =< సం. పర్వతః 

కొండ. య 

పలు, గోడు వెంకట. 86 ? కుటుంబనామనూచి 

ప 9 పలవ ge పల్లు ఇ: పల్లవ. పల్లవులు _ ఒకరాజ “0ళ0 

పల్లం. పరి గూడూరు. 68 డిక్సూచి 

పల్ల ౦, పొలం కోవూరు. 884 దిక్సూచి 

పల్ల, కొండ రాపూరు. 8 ? కుటుంబనామనూచి. శల జా రస్ జ భి 
౧ య? 

ux 

రాజవంశం 

మాల గూడూరు. 85? కుటుంబనానుసూచ్చి. 

= కంర్మడిగ గూడూరు. 84 (గామనామసూచి 
జ ఉదయ. 108 ? కుటుంబనామసూచి 

ఇండ్లు ఆత్మ. 104+ కలసూచి 

సంబంధ విశేషాలకు చూడు. (0751- -6) 
పల్లి. పాడు (44; కోవూరు. 184; నెల్లూరు, 27; వెంకట. 125 

కులసూచి 

సల్లి పాటి, దిన్నె నెల్లూరు, 66- స్థలనామనూచి 
పల్లి పాటి ఇ పల్లి. పాడుఎఇ పలనూచి 
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పల్లి. పాలెం కోవూరు. 284-. 29+, AT, NT, 677+. 8+, Rf 

74+, 84+, 89: కావలి. 57, 5984+, 68+. Tf; 

గూడూరు, 118; నెల్లూరు. 44+. 46+. 471+, 64+, 66+, 

694+, 81+, HUT; సూళ్ళూరు. 180, 145 

రూ. పఠె పాలెం (ము.ప) కులసూచి 
య 

పాలెం. కాలువ నెల్లూరు, 2 (గామనామసుూచి 

వాం ండ్ర. దొరువు నెల్లూరు 28 కులసూచి 

పల్లివాళ్ల.. దిబ్బ గూడూరు. 94- కులసూచి 
(RAS 

లి 
గ 

లి 
ణం 

పాక. పూడి - వెంకట. 128 (_(గామనామసూచి 

పాక, అత. పాక్కమ్ = సముదతీర (గామం 

పాటి. మిట్టి గూడూరు? 69; సూళ్ళూరు, 5+ స్టలసూచి . (జనవదసూచి ) 

పాటి = పాడుంఇ. పాడు - (గ్రామసీమ, జనపదం, స్థావరం 

పాటిమీద. కాకుపలె నెల్లూరు 65+ స్లలార్లకసూచి 
లం రం ఇ య @ 

ఫాటి. చూడుసెన. కాకు. పలె (గా.ద్విః 
a / య | 

పాటిమీద. తోట నెలూరు. 28-- సలాకకసూచి 
గ థి థె 

ఫాటిమీద. పూండ్ర _ నెల్లూరు. 1214 -సలారకసూచి 
aa) థి @అ 

పొటిమీద. యానాదిపాలెం కావలి. 81-, 388+ స్టలార్థక సూచి 

యానాది. పాలెం (గా. ద్వి* కులసూచి 

పాటూరు ' కోవూరు. 67 పాటి . ఊరు. జనపదసూచి 

న? శతాద్దాల (కకం ఈ (గామంలో యాదవులకు పాడి సన్ఫుద్ధి దిగా 

ఉండటం వల్ల ” నినికి పాలటూరు అనిసేరువచ్చింది. కాన (కముముగా 

పశుసంపద పూరి గా తగ్గిపోనటంతో పాలటూరులోని ల పోయి పాటూరు 

అయింది. (Co. FF. (న! 1/40] 

పాటూరివారి కండిగ నెల్లూరు. 75+, 118+ కుటుంబనామ సూచి 

ఫాడిసన్, పేట కోవూరు. "52+ పురుషనామసూచి 

పాడేరు ఆత్మ. 101 అస్పష్షం 
టు 

పాత. కాదలూరు సూళ్ళూరు. 128+ పౌర్వాపర్యసూచి 

కాదలూరు (గా.ద్వి 
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ప్రాత. చేను నెలూరు 94౫4 హౌర్వాపర్యసూచి 

పాత, ae పారెం కావలి. 59-- హౌర్యాపర్యసూచి 

గొల్ల. పాఠం గాద్వి కులసూచి 

పాత. తుంగపాలెం గూడూరు 11 బౌర్వాపర్యసూచి 

తుంగ. పాలెం (గా-ద్వి వృక్షసూచి 

పాత. నక్కావారివాలెం నెల్లూరు. 88-1- _ పొర్వాపర్యసూచి 

నక్కావారి. పాలెం (గా. ద్వి కుటుంబనామ సూచి 

పాత. నాలపొడు వెంకట, 27 పౌర్వాపర్యసూచి 

నాల. పాడు (గా, ద్వి. జలసూచి. నాల పంట కాలువ, ఏటి నుంచి 

గాని, పెద్దకాలున నుంచి గాని తీసిన పంట కాలున. 

పాత. పట్టపు పాలెం కానలి. 59-- పొర్వాపర్యనూచి 

పట్టపు, పాలెం (గౌంద్వి, కులనూచి 

పాత. పడుగుపాడు కోవూరు. 71+? పౌర్వాసర్యాసూచి. ' 

పడుగు. పొడు (గాద్వి కుటుంబనామనూచి 

పాత. పొడు ఆత్మ. 102 పొర్వాపర్యసూచి 

[మొదట ఈ (గొమం తూర్పున ఉన్న పొడు అన్న (పదేశంలో పుండేది, 

తరువాత ఈ (గ్రామం ఇప్పుడున్నచోటికి తరలించటంవల్ల పాతపాడు 
అనే పేరు వచ్చింది. (AT. FF. ౧. 79) 

పాశ పాలెం కావలి. 68; నెల్లూరు. 90 పొర్వాపర్యనూచి 

పాత వ్నిటగుంట కావలి. 754 పొర్యాపర్యసూచి 

చిట. గుంట (గా, ద్వి. 

పొతళ్ల్ణ పర్లై ఆత్మ. 11; రాపూరు. 1౧04 కుటుంబగానుసూచి 

& సాతర-లు.అ 

పాత; వంగల్లు డారు. 48 పౌర్వాపర్యనూచి 

వంగల్లు (గా. ద్వి జలసూచి 

పాత. పూరు ఆత్మ. 92-4; ఉదయ. 84+; కావలి. 52, (84, 744; 

నెల్లూరు. 20. 214- పొర్వాపర్యసూచి 
పాత. సత్రం కోద్లూరు. 24-2 బౌర్యాపర్యసూచి 
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పాశేటి. పాలెం గూడూరు. 107 కుటుంబనామసూచి 

పాద ర్తి. పాలెం నెల్లూరు. 120+ కుటుంబనామనూచి 

పాదర్శి = Title of priests. (0151. 5) 

పాద ర్తి వారి. కండిగ సూహ్ళారు. 88 కుటుంబనామసూచి 

పాపం, పల్లై ఉదయ. కిశి ప్రీనామసూచి 

జపాప . అంజ్రపాప = అమ్మ, పాప. బిడ్డ, పాప-పాము శబ్దానికి 

విశేషణమైన పాంప కావచ్చు. పాప మీద ఏర్పడే పేర్లు యా పాపమ్మ, 

పాపన్న, పాపమాంబ, పాపిరెడ్డి, ° 

పాపన, ముసలిపాలెం కావలి, 16  సృరుషనామసూచి. 

ముసలి. పాలెం (గ్రా. ద 

పాపన్నగారి. పల్లై ఉదయ. 85-- సృరుషనామసూచి 

పాపమాంబా. పురం ఉరఫ్ దొల్లి. అగ్రహారం వెంకట. 100 ప్రీనామసూచి 

పాపిరెడ్డి. కండిగ వెంకట. 214-- పురుషనామసూచి 
G 

పాపిరెడ్డి, తోపు కోవూరు. గీక్- పురుషనామసూచి 

పాపిరెడ్డి ప "వెంకట. 188 పురుషనామసూచి లె 

పామంజి గూడూరు. 104 సపాము.అంజి. జంతుసూచి 

పామి. నేరి నూళ్ళూరు. 155-- జంతుసూచి ఎ సాము-ఇ 

పాముల. తేరి గూడూరు. 150-4 జంతుసూచి 

పాముల. మాల, యానాదుల్లో ఇంటిపేరు. (0151. 6) 

పాములదొరువు. కం(డిగ నెల్లూరు, 74-- సలనామసూచి 

పాముల, దొరువు జంతుసూచి 

పాముల, మిట్ట సూళ్ళూరు, 189+ జంతుసూచి 

పాములమిట్ట. కం(డిగ నూళ్ళూరు. 125 స్టలనామ సూచి 

పామూరు. పల్లె ఉదయ. 88 (గామనామసూచి. 

పామూరు ౬ పాము-ఊరు. జంతుసూచి 

పార. వోలు వెంకట. :50 అస్పష్టం 

పార్ల. పల్లై కావలి, 6; కోవూరు. 78; రాపూరు. 41 కుటుంబనామసూచి 

ఓ పార=లు=అ. వ్యవసాయపనిముట్టు 

పాలకొండ, స్మృతం వెంకట. 56 స్టలనామనూచి 

పాలకొండ = సామాన్యనానుసూచి, నెల్లూరుజిల్లాలో కొండల పేరు 



172 

పొలి. చెర్ల గూడూరు. $ వృక్షసూచి 

పారిశపాల = తినేపండ్లుగల కంచె మొక, &ీరికావృకం, Hexand- 

ua Roxb 

పాలిచెర్ల, పాడు రాపూరు. 46 స్టలనామసూచి 

పాలిచెర్గ, రాచపాలెం గూడూరు, 9 గామనామనూచి 

రాచ. పాళెం (గా. ద్వి కులసూచి 

పాలిచెర వారి. పాలెం గూడూరు. 88-- కోటుందినానుసూచి 

హం రాపూరు. 105 [పాలూరు. ర్ ఈ; 844.37 పాల ఊట 

వృక్షసూచి. చూడుపైన. 

పాలెం. కోట వెంకట. 54 (గామనామసూచి 

పాఠెం = సైన్యశేణి, దండు విడిచే చోటు, పాలెగానిడేశం, 
పాలెం. పాడు వెంకట. 184; సూళ్ళూరు. 12 (గామనామసూచి 

పాలె, పొలం వెంకట, 205 (గామనానుసూచి, పాఠ ౧ పాలెం 

పిగిలాం వెంకట. 182 రూ. పిగిలం (ALV) ? వృక్షసూచి 

పిగిలి ౧ పికిలి _ ఒకానొక చెట్టు. 

పిచ్చి, గుంట ఉదయ. 1044 పరిమాణసూచి పిచ్చి = చిన్న 

పిట్టవాని, పర్లై సూహ్మారు, శి$ీ పృరుషనామసూచి 

ఉ బెట్టవాడి = ఇ = చిన్నవాడు. 

పిడతల, పూడి గూడూరు. 40--  కుటుంబనామసూచి 

ఉ సిడతలు _అ. ఏక. పిడత మట్టిప్మాత, రెడ్డలో ఇంటిపేరు. 
పిడతా. పోలూరు నెల్లూరు, (6  కుటుంబనా మసూచి. పిడతా ౧ పిడత 

పోలూద (గా. ద్వి. 

పిడూరు నెల్లూరు. 110 &? పిడి. ఊరు. జంతుసూచి 

పిడి = ఆడ ఏనుగు, పోల్చిచూడు. పిడపర్తి 

పిడూరు. పాతం నెల్లూరు. 108 (గామనామసూచి 

పిన. పెరియపాడు వెంకట. 194 [పినపరియపాడు, మెకం. 844. 58] 
పిమాణసూచి. పిన _ చిన్న. పెరియ, పాడు (గా.ద్వి. విశేషణసూచి 

పీర్లాతి, పేట వెంకట. 8కి-- దేవతానూచి 
భా 

స 
వ [| శ బాం, బర్జాదా జ హిం. పీరుజాదా. పీర్లను పూజించేవాడు, పీరు క 

* 

ముహరం సండుగలో తురకలు నెలకొల్చి పూజించే విగ్రహం, 
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పీర్ల, చావిడి కావలి, 52-; నెల్లూరు. $4 నమతసూచి 

పుంజులూరు. పొడు నెల్లూరు. 115 (గామనామసూచి 

పృంజులూరు & పుంజుల - ఊరు, కుటుంబనామనూచి. డేవాంగులో 

ఇంటిపేరు. (0751. 6) ౯. 
పచ్చల, పళ్లై గూడూరు. 108 వృక్షసూచి 

& పుచ్చలు-అ. ఏక. పుచ్చ- పచ్చచెట్టు, డోసతీగ, 0664౧15- 
colocynthis Linn (మా.వృ. 1) 

పృచ్చూరివారి, పాలెం సూభ్ళారు. 17 కుటుంబనామసూచి 

పుచ్చూరి & పుద్యూరు-ఇ ఉపుచ్చు-ఊరు. వృక్షసూచి 

పుట్టంరాజు వారి. కండిగ గూడూరు. 20- కుటుంబనానునూచి 

ద పుట్ట_అం-రాజు. _ పురుషనామసూచి 

పుట్ట పల్లె ఆత్మ. 98+ కుటుంబనామసూచి 

పుట్ట - కమ్మ, కురుబ, మాల, మేదర, పద్మసాలె వాళ్లల్లో ఇంటిసేరు, 
(06751. 6) 

షట. గుంట గూడూరు. 148 కుటుంబనామసూచి. ఉసట్టి 

పుట్లూరు. ఆత్మ. 424+ _కుటుంబనామసూచి. & పట్ట _లు = ఊరు 

పుదు. కుప్పం సూళ్ళూరు. 147[ పౌర్వాపర్యసూచి 

పదుయ్షత. పుదియ. కొత్త 

దూరు సూళ్ళూరు. 16 పుదు * ఊరు పొర్వాపర్యనూచి 

పుదూరు. అ(గహాోరం సూళ్ళూరు. 16+ (గామనామసూచి 

పును. గోడు ఆత్మ. 45 [పొనుంగాట్న్మిగామం, 1581.82, [11.5178] 

రూ. పొనుగోడు (జ.(పో) పరిమాణసూచి, 
పును లొపొను & పన్న = చిన్న 

పృున్నప్పవారి. పాలెం గూడూరు. 26-- కుటుంబనామసూచి. ఉపున్న. అప్ప 

పున్నూరు నెల్లూరు. 88 పున్న _ ఊరు పరిమాణసూచి 
పున్నే. పల్లై వెంకట. 218 ప్పరుషనామసూచి 

షపున్న ఏ ఉపున్న = అయ్య 

పప్ప, లూరు కావలి. 12+ ఉపప్పలు-- ఊరు. వృక్షసూచి, 

పుష్పము _ పువ్వు 

& ఈ 



సృరందర. పురం కోవూరు. 18+ పృరషనామసూచి. 

ఇ సం. పురందరః - ఇందుడు 

పురిటి, పాలెం గూడూరు. 84+ అస్పషం 

సరిణి కోవూరు. 22 చేవతాసూచి. అసమస్తం౦ 

[ఒకప్పుడు ఈ ప్ల కు దకీణాన పురిణన్ము అనే (గామదేవత దుష్ట 

శక్తుల నుండి సల్లెను కాపాడినందున పురిణి అనే పేరు వచ్చినదట. 
ఈ ప్రాంతంలో జైన (ప్రతిమలు బయల్పడటం వల్ల ఈ (ప్రాంతం 

జైనుల కేంద్రంగా ఉండినదని స్థానిక చరిత. (CT. FF. P, 163) 
లస, పడవ సూళ్ళూరు. 1844- _అస్చష్టం 

లింజేరి. కుప్పం సూళ్ళూరు, 170 స్థలనామసూచి 
పులిం దత. పృలి = చింతచెట్టు జేరిజ్వత. చేరి-వీధి, నివాన స్టం. 
కుప్పం. (గా. ద్వి. 

పులి. కారు గూడూరు. 118 జంతుసూచి (కుటుంబనామసూచి), 

పలి - మేదర, మ్ముతాచ, బలిజల్లో ఇంటిసేరు (0751. 6) 
సృలి, కొల్లు రాపూరు. 27 జంతునూచి (కుటుంబనామసూచి 

పృలిగిలి. పాడు రాపూరు. 674 ? కుటుంబనామనూచి 

స్పలి, తీగల. పాడు నెల్లూరు, 8+ జంకుసూచి 

ల్ EN 

తీగల, పాడు (గా. ద్వి. వృక్షసూచి 

పురిమివారి, కండిగ గూడూరు. 7- _ కుటుంబనామసూచి 
పృలివేద సూళ్ళూరు. 122 జంతుసూచి 
పెళికొల్లువారి. పాలెం వెంకట. రీకీ4- కుటుంబనామసూచి 

పుల్ల నీళ్ల. పళ్ల ఆత్మ. 108+ పురుషనామసూచి 

ఇల్లియ. కర్మడిగ నెల్లూరు. 87 పృరుషనామసూచి 

గ పల్లి _అయ్య. నిందార్థక నామం. పృలిస్తరాకులో దొర్లించి సెమే'పేరు 
పుల్లయ. పల్లె ఉదయ. 67 పృరుషనామసూచి 
పల్లావారి. పాళెం కావలి. $58-- కుటుంబనామసూని 
పువ్వుల. తోట సూళ్ళూరు 64 రూ. పూలతోట (NC. 71) వృక్షసూచి 

(వూసూచ్చి 

పుప్వులతోట. మిట్ట సూళ్ళూరు, 64 (గామనామనూచి 
పువ్వుల. దొరువు కావలి. 59-- వృక్షసూచి 

ళా 
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పస్పాల. పల్లె ఉదయ. 108+- కుటుంబనామసూచి 

పూడి సూళ్ళూరు, 146 జనపదసూచి 

అసమస్త ౦. పూడి ఆ చిన్నవల్లె, -కగామం, 

పూడి. కప్పం సూళ్ళూరు, 1464 (గ్రామనామసూచి'. 

కుప్పం (గా, ద్వి. ey I ae Won 

పూడి, పర్తి నెల్లూరు, 113 . గామనామసూచి Se 

పూడి. రాయదొరువు గూడూరు 152 (గామనామసూచి' 

రాయ, దొరువు (గా. ద్వి. పృరుషనాను సూచీ 

పూడేరు సూబ్ళూరు. 14 పూడి _'ఏరు. - (గామనామనూచి . 

పూనమల్లి, పాలెం నెల్లూరు. A0-L "గ్రామనామసూచి 

పూన, మల్లి ? వృక్షసూచి. పూన క, పున = పున్నాగచెట్టు 

పూనుగుంట. పాలెం గూడూరు. 934  స్టలనామసూచి 

పూను. గుంట ? వృక్షసూచి. ఉత. పున్నై 

పూలరంగడు. పల్లె... వెంకట. 68 వ్యక్తినామసూచి 
“ససెంకల. గుంట నెల్లూరు, TI కుటుంబనానుసూచి. పెంకల ౧ పెంకొల 

"పెంట. పొడు గూడూరు. 89 స్టలసూచి, చూడుదిగువ. 

“పెంట, పాలెం కోవూరు. 45+ స్టలసూచి 

ఇట. ఇ మురికిదిబ్బ, చెత్తకుప్ప 

సెండేకువారి. పల్లై వెంకట. 180 నామా.. నాయుడు చెరువు. కండ్రిగ 

(N.C. 71) కుటుంబనామసూచి 

సెగళ్ల, పాడు ఉదయ, 104 అస్పష్టం 

పెట్లూరు. వెంకట, 90 అస్పష్టం 

'పెడికలవారి. కం(డిక సూళ్ళూరు. 10+ పటుంబనామనూచి 

పెద్ద, అన్నలూరు ఆత్మ. 17 పరిమాణసూచి 

అన్నలూరు (గా. ద్వి. వృరుషనామసూచి 

పెద్ద, అబ్బీపరం ఆత్మ. 41 పరిమాణసూచి 

అవ్బీపురం, (గా. ద్వి.. పురుషనామసూచి 

పెద్ద. కప్పం . సూళ్ళూరు. 1144. పరిమాణసూచి. కుప్పం (గా. క్వి: 
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కొండూరు కావలి. 20 పరిమాణసూచి లీ A 

కొండూరు (గా. ద్వి. కిలాసూచి 

పెద. చెరుకూరు నెల్లూరు, 24 పరిమాణసూచి . 

చెరుకూరు (గా.ద్వి. కుటుంబనామసూచి 

చెరువు గూడూరు. 181 పరిమాణనూచి 

, తోట నెల్లూరు. 174, 18+ పరిమాణసూచి 

. దిన్నెపాలెం కావలి. 62-- పరిమాణసూచి 

దిన్నె.పాలెం (గా.ద్వి. ఉన్నత భూసూచి 

1 నౌగంపల్లె ఉదయ. 5 పరిమాణసూచి 

wer & అల్ల నాగం, పల్లె (గా. ది. స్రైనామసూచి 

[పెద నాగమ్మ అనే దేవదాసి ఈ (గాను నిర్మాణం చేసినందువల్ల 
గా 

పెద్ద నాగంపన్లై అని సేరు వచ్చింది.(UT. FF. ౧. 82) 7 
టి య 1 

న కావలి. 57-- పరిమాణసూచి 

wha క్స్ కా శీ ఇ 
పట్టపు. పాలెం (గా. ద్వి. కులసూచి 

పరియ గూడూరు. 80 పరిమాణనూచి 

వలి, 20 పరిమవాణనూచి 

వి 

లీ లీ 

90 లిర్వ రల 
లీ 

బీ 
వి 

లీ రస్ ర 80౯8 గ్ ze GJ ఈ 

J 1. J a 
న్ ట్రా 4 

లీ 
లి న ౬ ట్ 

ణి 

పుచేడు కోవూరు. శీ? పరిమాణసూచి. పృతేడు (గా. ద్వి. ఆస్పషం 
అలై ఈం ర్య 

ండారుపల్ల వెంకట. 147 పరిమాణనూచి 

బండారు. వలె (గా. ద్వి. కుటుంబనామసూచి 
ag) 

మాంబ స్త్ 9 అ గిజా రద న: | ట్టు సూళ్ళూరు. 125-- పరిమాణసూచి ఓ 
On 

మాందిట్టు (గా. ద్వి. చృక్షసూచి 

బద. మాచడూరు ఉదయ. 118-- పరిమాణనూచి 

యాచ. నూరు (గా. ద్వి, పురుషనానునూచి 

. యౌాచసమ్ముదం వెంకట. శీ? పరిమాణసూచి 

యాచ. సమ్ముదం (గా. ద్వి. పురుషనామసూచి 

వరం కావలి. 55+- పవరిమాణనూచి 

పూరు ఆత్మ. 1044 పరిమాణనూచి 
రెడ్డి.పల్లై ఉదయ. 81 పృరుషనామసూచి. ఇపషెద్ద = ఇ, 

“చరా . న కో ఎదిరి, నెల్లూరు, 64; రాపూరు, 12 పరిమాణసూచి, "ను = "పెద్ద, 

ణీ 
bE 

te లీ బీ 

జ్ర లలు ల DK ఓ 
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0 గోపసము[ దం రావూరు, 1! గ్రామునామసూచి 

సముదం (గా. ద్వి. వృక్షసూచి 

పెను. బలై కోవూరు. 68 పరిమాణసూచి 

'సెన్నారు. పొల్లుకట్ట నెల్లూరు. 4 స్టలనామసూచి 

పెన్నారు ఉసెన్న = ఆరు, పెద్దఫరు, నదిపేరు, పొల్లు. కట్ట (గా.ద్విః' 

పిన్నే. పల్లె సూజ్బూరు. 28 రూ, పన్నేపల్లె (N.C. 71) వ్య క్తి నామసూచి 

పెన్న = ఏ & సెన్న.అయ్య - 

'పెమ్మా రెడ్డి పాలెం కోవూరు. 50-4- పృరుషనామసూచి 

పెయ్యల. పాలెం కోవూరు. 50-4 జంతుసూచి 

= సెయ్యలు.అ. ఏక. పెయ్య = అవుదూఢ, లేగదూడ, 

[యాదవ కులానికి చెందిన పెయ్యల వెంకయ్య మొట్టమొదట నివాసం 

యేర్పరచుకోవటం వల్ల ఈ ఊరికి షెయ్యలపాలెం అనిపేరు. వచ్చింది. 

ఇది గండనరం మజరా (00. FF. ౧, 172) ] 

"పరమ. కొండ రాపూరు. 19-- పరిమాణసూచి. సెరమ = పెద్ద, 

పెర. మన ఆత్మ. 88 [సెర్మన తుంమ్మలంమ్మ, 1771.72. N!.1.50. 

6.7] పరిహాణసూచి, పెర ౬ సెరమ _ 'పెద్ద 

పెరిక. పాలెం... కావలి. 74+ కులసూచి 

పెరిక పెరిక లవాండ్లు. చూడు CTS. 6 

సెరిమిటి. పాడు సూళ్ళూరు. 112 రూ. సెదిమిటిపాడు (AV) (గామ 

నామసూచి. ఇ సెరిమిడి.ఇ. చూడుదిగువ. 

'సెరిమిడి వెంకట. 106 [పెరిమేడి మెకం. 88.5) సెరిమిడి మెకం. 8558, 

84] వరిమాణసూచి ఇ? సెరియ-మేడు యత. పెరియ = పెద్ద 
పెరియ. నట్టు సూళ్ళూరు. 149 పరిమాణసూచి 
"సరియ. వరం వెంకట. 149 పరిమాణసూచి 

సెరుమాళ్ల. పాడు అత్మ, 98 .పురుషదేవతాసూచి 
ఒ సెరుమాభ్ల = అ జత. పెరుమాల్స్ = వస్తువు, చైష్షవ విరుదు, 

'చూడు ఠఈఊని. 

సెరుమాళ్ల. పాడు రాపూరు. 98 [సెనుమాలపొటి 1688.99. N1.83.51.4; 

సెనుంచాలపాడు 174. 'N1.8.52.2.83; Note 'పెనుంబాలపాడు జురు 

మాళ్ల పాడు] పురుషదేవతాసూచి. 
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'సెలేరు అత్మ. 108 [నెల్లూరి శీమలోని 'పెళెరు 1621.22, N1.1.48.9] % a po యయ 

వృక్షసూచి. సెల్ _ ఏరు. సెల్ = సెళ్ళమాను 

'పెళ్ల.కూరు గూడూరు. 67 [పెళ్ల కూరి మెకం. 844. 607] వృక్షసూచి 

“పెళ ౨ పెళ మాను. రెడలో ఇంటిపేరు. 
ce య ఉంగా 

పేట కోవూరు. 88+ జనపదసూచి 

పేట, స్యతం కోవూరు. 184 (గామనామసూచి 
డూరు నెల్లూరు. 44 అస్పష్షం 

og) యట 

పలవారి. పాలెం కావలి. 55+ కుటుంబనామసూచి 

పేరంటాల. తోట కోవూరు. 16 (దేవతాసూచి) 
ఉ పేరంటాలు_అ. పృణ్యస్త్రీలు, సప్తకన్యకలను పేరంటాం[డు "అనటం 

కూడా కలదు. ' 

లర ల మిట్ట సూళ్ళూరు 45 రూ. సెర్యటావుల మిట్టి (ALV) 
ఇవతాసూచి, ఉ పేరంట_ఆవుల-మిట్ట, పేరంట చూడుపెన 
ఆవుల. మిట్ట (గా.ద్వి. కుటుంబనామసూచి 

సేరం౦ంరాజు. పల్లె రాపూరు. 82-4 పృరుషనామసూచి 

ఇ పేర్.అం, పేర్ ౧ సెరు.సెద. పోల్చిచూడ పేరయ్య. పేరమ్మ 

సెరిశెట్టి, చూడుదిగువ ఆరోపాలు, 

సేరయ గుంట కోవూరు. 85+ పృరుషనామసూచి 

పేరయ పృట్ట.దిబ్బ నెల్లూరు. 884 స్థలనామనూచి 
పరయ, పుట్టి పురుషనామసూచి 

పేరి శెట్టి, పళ్లే. ఉదయ. శి పురుషనామసూచి 
సెర్నాడు సూళ్ళూరు. 1584  ఉ?పేర్-నాడు, పరిమాణనూచి 

ఉరు కోవూరు. కిశి?- పె డి-ఏరు వర్ణ నూచి, చెడి _ దింగారు ఛాయగల 
నాం. పరం నెలూదు, 81 అస్సషం 

౧ ట 
hoes ఆత్మ. 64 [పొంగూరి చెర్వు మెకం. 849. 158] అస్పష్షం 
పొక్కందల రాపూరు, 118 - అస్పష్షం . ల య లు 

పొగడ దొరువు. క ౦(డిగ నెల్లూరు, 85 సలనామసూచి 
ళ్ 

3 వక దొరువు వృక్షనూచి. పొగడ = పొగడచెట్టు 
పొగ. తోట. నెల్లూరు It, 181 800 వృక్షనూచి 

పొగ పొగాకు. ₹004000 Plant... . 

gh eh 
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ప్రొదేం, పాడు నెల్లూరు. 88 నామా. సర్వేపల్లె Bit. IV N.C. 71 

కుటుంబనామసూచి. చూడుదిగువ | 

పొడు. పాలెం నెల్లూరు. 18 కుటుంబనామసూచి, “(వ్యక్తి నామసూచి 

ఉ పొట్ట ఇ ఎ జ పొట్ట _ అయ్య బలిజల్లో ఇంటిపేరు 

పొదల. కూరు రాపూరు. 98 [పొద్దాలకూరి చెర్వు 1688.39. [1.8.58-] 

వృక్షసూచి. పొదలు.అ. పొద = పెద్దతుప్ప, తీగెలు గుబురుగా 

అల్లుకొన్నవానిగుంపు, టోదెలేని చిన్నచెట్లు 

పొన్న. పాడు సూళ్ళూరు. 125-- వృక్షసూచి 

పొన్న = పొన్న నెట్టు. Calaphyliun inophylium. 

పొన్న. పూడి కోవూరు. 194 వృక్షసూచి 

పొన్నపూడి. పాలెం కోవూరు. 194 (గానునామసూచి 

పొన్న. వోలు గూడూరు. $1 వృక్షసూచి 

1 కండిగ గూడూరు 120 ? కుటుంబనామసూచి 

పోక లవారి. పల్లె ఉదయ. 17+ కుటుంబనానుసూచి 

పోకలు_.అ, పోక = పోకచెట్టు, వక్క-చెట్టు, Beteinut Palm 

పోగులవారి. పల్లె వెంకట, 99 కుటుంబనానుసూచి 

పోటు. పొలెం గూడూరు. 8-- ? కుటుంబనానుసూని 

క 

పోట్ల. పూడి నెల్లూరు 70 వృక్షసూచి 

పోట్ల ౧ పొట్ల - పొట్లకాయ. తోటల్లోను, సెరళ్లలోను పెంచే కాయ 

గూరల మొక్కు Snake ground Tricho Santhus anguinu 

Linn 

పోతిరెడ్డి. పాలెం కోవూరు 70 పృరుషనామసూచి 

జ పోతు-ఇ. మగపశువు. మేకపోతు. పోతుమీద ఏర్పడే పేర్లు- 

పోతిరెడ్డి, పోతునాయుడు, పోతురాజు చూడు దిగువ ఆరోపాలు 

పోతునాయుని, పల్లె. గూడూరు. 148 పురుషనామసూచి 

పోతురాజు. మిట్ట సూళ్ళూరు. 48+ పురుషనామసూచి (దేవతాసూచి) 

పోతే. గుంట రాపూరు. 80 [పోతేగుంట 1688.99.౫1.8 54 5. పురుషనామ 

సూచి. ఎపోత.ఏ 4 సోత-అయ్య 
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పోలంగాని. పల్లె ఉరఫ్ దేవరాజు సూరాయ పల్ళె ఉదయ, 16 పురుషవాను 

సూచి, పోలం & పోల-అం, పోల డు పొలి- (గామాచారాల్లో దేవతల పెరపెబ్టే 

వై వేద్యం, పోల్చిచూడు, పొలిమేరమ్మ పోలేటమ్మ-డఊరి సరిహద్దుల్లో ఉండే 

మదేవత, పోలతో ఏర్పడేపేర్షు. పోలమ్మ, పోలినాయుడు, పోలిరెడి. 
(ag) a 

చూడుదిగువ ఆరోపాలు, 

పోలం. పాడు కావలి. 20- స్రీ నామసూచి. పోల _ అమ్మ 

పోలినాయుడు, చెరువు కోవూరు. 47-- పృరుషనామసూచి 

పోలి. పాడు గూడూరు. 29 రూ. పొలిపాడు (ALV) దేవతాసూచి 

[(సస్తుళతం గూడూరు తాలూకాలో పొలిపాడ్ముగామం కలదు, ఈ 

(గ్రామాన్ని [క్రీశ 1510 సం॥ న ఎట్బమరాజు పృతుడైన చందమౌోళి 

అనే [బాహ్మణునికి (శ్రీకృష్ణదేవరాయలు దానం చేసినట్లు శాసనముంది] 

(భారతి 1936) 

పోలిరెడ్డి. పాలెం సూళ్ళూరు. 91-- పృకుషనామసూచి 

పోసినవారి. పావెం గూడూరు. 96 కుటుంబనామసూచి 

(పభగిరి. పట్నం ఆత్మ. 116 [వుదయగిరి రాజ్యాన్ను చెల్లె (పభాకరసట్నం. 

1602.03. N1.1.53. 9.107 పురుషనామనూచి 

(పభగిరి జ (పరాకర 

బంగళా. తోట ఆత్మ. 108+ స్టలనామనూచి 

బంగళా &్వ బాం. బంగళా _ ఒంటరిగా నున్న పెద్దఇల్లు 

బంగాళా. తోప్ప నెల్లూరు. 170, 18+ స్టలసూచి 
బంగారమ్మ. తొపు నెల్లూరు. 69-- స్ర్రీనామసూచి 

(ag 

బంగారమ్మ, "పేట సూళ్ళూరు. 74 ప్రీనామసూచి 

బంగారు. పాళెం కావలి. 68-- నాదృశ్యపోధకనూచి 

బంగారు, పేట వెంకట. 84". సొదృశ్యబోధక సూచి 
బిండకింద, పల్లె ఉదయ. 784 స్టలార్థక సూచి, బండ = పెద్దరాయి, 
బిండగానీ, పల్లె ఉదయ. ర వృరుషనామసూచి 

= దిండగాడుఎఇ పోల్చిచూడు, బండోడు 
బండారు. గుంట వెంకట. 185 కుటుంబనామసూచి 

ఉదిండారం = చొక్కసం, కోశాగారం 
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బండారు. పల్లె ఆత్మ. 95 కుటుంబనామసూచి 

బండేరు. పల్లె నెల్లూరు, 101; రాపూరు. 75 _పురుషనామసూచి 

బండ = ఏ య బండ = అయ్య 

బండ్ల. ఎద్దులవారి పాలెం ఆత్మ. 106+- కుటుంబినామసూచి 

బండ్ల & బిండి = లు.అ, డెవాంగుల్లో ఇంటిపేరు. ఎద్దులవారి. పాలెం 

(గా.ద్వి. కుటుంబనామసూచి 

బండ్ల. పల్లె అత్మ. 57-- కుటుంబనామనూచి 

బండ్ల పాలెం నెల్లూరు. 86-- కుటుంబనామనూచి 

బందెల. దొడ్డి నెల్లూరు. 684 సామాన్యనామసూచి 

ఈ దిందెలు.అ. ఏక. బందె లొ బంది  పసకుపులచెర 

బట్వాడి. పాలెం ' నెల్లూరు. 7+, 18+ సంఘటనసూచి 

జ హొం. భాట్వాడా రూ, బట్టువాడా, Distribution, disbursement 

బక్తుల. పల్లె ఆత్మ. 118 కుటుంబనామసూచి 

షవిట్తులు _ అ. ఏక, బత్తు & బక్తుడు = వ్మ్యడంగి, కంసాలి, కమ్మరి 

మొదలగువారి బిరుదు. కమ్మవాళ్లలో ఇంటిపేరు. 

బతు లపల్లె. ages ఆత్మ. 109 (గామనామనూచి 
pret) 

బతు లా. "పర ౦ గూడూరు, శిశి కుటుంబనానదునూచి 
Pe) 

బదె. వోలు ఆతా. 78; నెలూరు. 105 పుపషనామసూచి 
(a) Cag) 

we ఇగ సధ, ను 
బదెల* సం. భద దస ష్. 

బలిజ. పాడు కోవూరు. 2 కులసూచి. 

బలిజ _ ఒక కులం. చూడు (0151. 1) 

బలిజ. పాలెం ఉదయ, 117₹-;) కావలి. 58+, 59+, 67+; కోవూరు. 

16+, 46+; నెల్లూరు. 18+, 119+, Rif; వెంకట, 88+ 

కులసూచి 

బలిజ. వాడ సూళ్ళూరు. 1184 కులసూచి 

బల్ల, వోలు గూడూరు. 98 ? కృటుంబసామసూచి 

బల్ల ఇ? వల్లన = ఒకరాజనంశం 

బల్లెవాని. పకైడ సూళ్ళూరు. 1564- పురుషనామసూచి 

బసవ, పాలెం కోవూరు, 19 వురుషనామసూచి 
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బుజదుజ. నెల్లూరు నెల్లూరు. ర్2ి [ భుజబల్లి రాయ నెల్లూరి 1625.26. Nl.2, 

6.9.10] పరుషనామసూచి 

బుజబుజ ఉ భుజబల్లిరాయ 6 భుజబలరాయ 

బుడమ. గుంట కావలి. 65 కుటుంబనామసూచి 

బురద, గాలి సూళ్ళూరు, 48+ అన్పష్టం 

బురదగాలి. కొత్త పాలెం సూళ్ళూరు. 48 (గామనామసూచి 

కొత. పాలెం (గాంద్వి. పౌర్వాపర్యసూచి 

దురద. మడుగు సూళ్ళూరు. 98 భూసనూచి, బురద = అడుసు, 

బురాన్. పూరు నెల్లూరు. 54-- పృరుషనామసూచి 

ఉపర్షి, బ్యురాన్ = పదునైన, ($har[p) 

బురావారి, పాలెం గూడూరు, 1174 కుటుందినామసూచి. ౧ బు(రా 

బ్రాహ్మణుల్లో ఇంటిపేరు, 

బుస. పారెం వెంకట, 146 రూ. :బుసుపాలెం (ALV) కుటుంబనామనూచి 

జదునసి ై?బూచి సం, భూతమ్ 

బూడిదల. నాగు గూడూరు. 128 వర్ణసూచి 

బూదం. పాళెం నెల్లూరు. 17[, 184  ప్రీనామనూచి 

ఇబూద . అం ఉబూద అమ్మ, బూద&? సం, బుద్ద 

బూదనం గూడూరు, 85 ? మతసూచి, చూడుపైన 

బూద. వాడ ఉదయ. 98 ? మతసూచి. చూడుపైన 

బూదూరు సూళ్ళూరు. 89 బూదఎ_ఊరు కుటుంబనామనూచి, చూడుపైన 

బృందావనం నెల్లూరు, 17+, 18+ సాదృశ్యబోధక సూచి 

బెడుసు. పఠె ఆత్మ. 82; ఉదయ. 17+, 98- కుటుంబనానుసూచి 

చెడును _ జఉాలిలేని, (కొర్యుం 

బెస్త. పాలెం కోవూరు, 4684-; గూడూరు. 41+; నెలూరు. 117+, 18+; 
వెంకట. రిరి-- కులనూచి. బెస్త, బెస్త వాళ్లు, వేటాడడం, చేపలు 
పట్టడం వృత్తి గాగల ఒక కులం. (675!. 1 

జేరి, పాలెం నూజ్ళారు. 55+ కులసూచి 

బెరి_బేరి శెట్టి, వ్యాపారం చేసే తమిళ కులం. కోనుటలో శాఖా భేదం 
(6౧౩1. 1) గ 
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చేరి. పేట సూబ్ళారు. 194, 166 కుంసూచి 

జొంగరా.వులపాడు ఉదయ. 45 ? కుటుంబనామనూచి 

బొంగర _ ఆవులపాడు. ఆవుల, పాడు (గా.ద్వి, కుటుంబనామజంకుసూచి 

వొంతల. పాలం కోవూరు. 48-[; సూళ్ళారు. శీళ-- ? కుటుంబనామనూచి 

= బెంతలు అ. బొంత. గుడ్డలబొంత 

బొక్క, రేగడ నెల్లూరు. 68-- భూసూచి, జ బొగ్గు 
బొగ్గులవారి. కం(డిగ ఆత్మ. 101+ కుటుంబనామసూచి 

బొగ్గుల = బోయ, దేవాంగుల్లో ఇంటిపేరు. (751. 1) 

బొజ్జన, పల్లె రాపూరు. 67 పృరుషనామసూచి 
కొజ ఆ న : | . 1 జ యబొజ్జ = అ < బొజ్జ అన్న బొజ్జ బొజ్జకడుపు. బొజ్జ బుద్ధ 

శబభవం కావచ్చు. 
(టు 

బొటికర్ణ, పాడు ఆత్మ. 1; ఉదయ, 99-- వృక్షసూచి 

బొటికర్ష స్ట బొటికర్ల చెట్టు, బౌటిక చెట్టు. 2 Zizyphus Xylopyrs 

Linn 

బొడి. పాడు ఆత్మ. 94+ ? కుటుంబనామసూచి ౬ బోడి ౬ సన్యాసి 

బొడ్డువారి. పాలెం కావలి. 59--; కోవూరు. శ్! కుటుంబనామనూచి 

ఈడిగల్లో ఇంటిపేరు 

బొద్దుల, పొడు గూడూరు. 26- ? కుటుంబనామనూచి 

= బదులు = అ, బొద్దు = శీనవుల హస్త ఆభరణ విశేషం 

బొద్దూరి. పేట కావలి, 81 (గామనామసూచి 

ట్ దూరి వ బ్ ద్దూరు.ఇ, చూడుపె న 

బొన్నల. రెడ్డిపాలెం కోవూరు. 29 ? కుటుంబనామసూచి 

రెడ్డి. పాలెం (గా, ద్వి, కులసూచి 

బొప్పా. పురం వెంకట. 85 రూ, బొబ్బాపురం (AV)  పృరషనామనూచి 
బొప్ప ల) బొబ్బ - అమాయకుడు, మూఢుడు 

బొమ్మ, గుంట వెంకట. 81 పురషనామసూచి. (చేవతాసూచి) 

బొమ్మ సం, (బహ్మ. బొమ్మ - పద్మసాల్కె మాలకులాల్లో ఇంటి 

పేరు. బొమ్మమీద ఏర్పడేసేరు. బొమ్మరాజు 

బొమ్మరాజు, చెరువు ఉదయ. 81+. ప్పరుషనామసూచి 
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చొమ్మవరం. అగహారం ఆత్మ. 68 (గామనామసూచి 

అగహారం (గా.ద్వి- 

డొలావారి. పాలెం వెంకట. 188+- కుటుంబనామసూచి 

౯ బొల్తా <? దొల్లి _ తెలుప్ప 

బోగోలు కావలి, 81 రూ. బోగ. వోలు (ALV) సౌాదృశ బె ధక సూచి 

భోగ = (పోలు 

బోడ. గుడిపాడు కావలి. $8 కుటుంబనామసూచి 

బోడయటోడి - సన్యాసి. గుడి. పాడు (గా.ద్వి. 

చోడ. బండ: ఉదయ. 85+ కుటుంబనామసూచి 

బోడవారి. పల్లె ఉదయ, $89 కుటుంబనామసూచి 

బోడసిద్దాయ. పల్లె ఉదయ 64 రూ. బోడయ సిద్దయపల్లె (ALV) 

స్పరుషనామనూచి 

[ఈ (గ్రామానికి మరోపేరు ఉప్పర వారిపల్లె. ఈ (గ్రామంలో బలిజ 

కులానికి చెందిన ఉప్పర ఇంటిపేరు గలవారు మొట్ట మొదట ఈ (పాంతం 

లో సిరపడటం వల్ల ఈ పేరొచ్చింది. (UT. FF. P, 83) ] 

చోడివారి దిబ్బ సూళ్ళూరు. 184  కుటుంబనామసూచి 

న్్ నిందార్డకనామం, నున్నగా గొరిగిన, సన్యాసి. 

బోడి. లింగాలపాడు సూళ్ళూరు. 144- [బోడిలింగంపాడు మెకం 814.64] 
ఇ భా 

కుటుంబనామసూచి. లింగాలపాతు (గా.ద్వి 

€ 

చోయన. గుంట వెంకట. 184 పృరుషనామసూచి (కులసూచి) 

జాచోయ _ అన, బోయ _ ఒకకులం. చేపలుపట్టడం, సున్నంగాల్భడం 
పల్లకీ 'మోయడం వృతి,గాగల కులం (౧751-1) చూడు కఊని 

బోయ. పాళెం నెల్లూరు. 284- కులసూచి 

బోయకళ. చిరువెళ్ల ఆత్మ, 8 రూ. బోయిల చిరువెళ్ల (ALV) కులసూచి ' 
a లం . ॥ య ' 

చౌయక్ల 0౧ బోయి  ఉబటోయళు - అ. ఏక, బోయ. చూడుపెన, 
oe) ళం ౧ రా 

చిరు బిళ్ల (గా.ద్వి. 

వోయళవారి, పాలెం కావలి 44- కులసూచి 
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(బహ్మ్, దేవం నెల్లూరు. 87 డేవతాసూచి 

_ద్రహ్మ రెడ్డి. పాలెం కోవూరు. 48+ పురుషనామ సూచి 
(బహ్మేశ్వరం ఉదయ. 87 దేవతాసూచి | 

[విశ ఏ(బాహ్మణుడైన (బ్రహ్మయ్య ఈ (గామ నిర్మాణం చేసెను గనుక 

(బహ్మేశ్వరం అని పేరు వచ్చింది. (UT. FF. గ. 96)] 

(బాహ్మణ. (కాక కావలి 76 [(వాంహణకాక 14శ,N1.2, ర్.]-2] కులసూచి 

[నెల్లూరుజిల్లా కావలి తాలూకా కావలి, (గ్రామమునకు నై.రుతి భాగాన. 

దాహ్మణ(కాక అనునొక అగహారము కలదు. తన తం(డికి ముకి కలుగు, 

నుర్దేశముతో హరిహరరాయలు దీనిని (క్రీ.శ. 1876లో కొందరు (బ్రాహ్మణులకు 
దానము చేసినట్లు శాసనమ కలదు. దానమియ్యబడిన (గామమునకు తొలిపేరు 

(క్రాకు అయినట్లు దీనికి బుక్కరాయపురం అని సేరుబెట్టి దానము చేసినట్లు గలదు. 
(శాక లేక కాకు అననేమి యర్దమో తెలియలేదు. కొండతిప్పలోనగు 

ఉన్నత (ప్రదేశముల కింది యూరికి (కాకు అను పేరు గలదని యొకరు చెప్పిరిగాని 

దీనికాధారము మృగ్యము. ఈ సేరుతగులు (గామనామములు ఇంకను కొన్ని 

గలవు. ఈ (వాహ్మణకాంక సమినమున చిన్నకాాక, కా9కుటూరు, తిరువళ్లూరు 

సమీపమున “కాకవాక* ఇత్యాదులు బహుశః కాకినాడ “(క్రాకనాడ' యొక్క- వికా 

రమైయుండునా?.... (శోత్సియాగారముల యందలి (తేతాగ్నులచే క్రాగుచుండు 

నిండు కలిగి యుండుటచె కాక యని'పేరు గలిగియండునా? *'కాగిగు? ధాతువు 

ననుసరించి కాక మ. శబ్దరత్నాకరము. తెలుపు చున్నది, (భారతి 

మార్చి, 1926) (కాకమ్మ దవతను బట్టి కాక అని స న 

వచ్చునని న్టానికులు చెప్పుటగలదు. జనుల వ్యవహారమునుబిట్టి చూచినచొ 

(కాక అను పదమునుండి కాక అను పదమేర్చడుట సహజము గాని కాక 

నుండి (కాక యేర్చ్పడుట పొసగదు. కాబట్టి కాకతీయుల చేవతయైన కాకమ్మ 

వలన (కాక అను వ్యవహారము కలుగుట కుదరదు. (కాక అను కబ్దమేర్పడుట 

(కాంగు అను (కియనుండి అని శబ్దరత్నాకర ములో కలదు. (కాగు అనగా 

తపించుట అని యర్హము. (కేతాగ్నులచే (ఆహవనీయ, దక్షీడాగ్నిం గార్డ 

పత్యము) (క్రాంగు గృహములు కలదగుటచే (కాక అని వ్యవహారము కలిగి 

యుండవచ్చునని కొందరు వ్యాథ్యానించుటగలదు. అనగా నిరతాగ్నిహో(తులగు 

భూసురులకానాస భూమియని వారి భావము, అనగా తొలుతనుండియు పండితుల 

కావాస యోగ్యముగానుండిన (గామమునే రాయలు దానమిచ్చెననవచ్చును ........ 
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స పు. 461) ఓరుగల్లు కాకతీయులు ఆరాధించు ఒవతయైన "కాకతి" వల్లి 

మొదల్లో ఆ యూరిని “(కాకప్పురి” అని పిలిచేవారు. ఈ పా9ింతములో కాకమ్మ 
పేరుతో కాకమ్మగుడి, కాకమ్మచెరువు మరియు కాకమ్మగుంట ఉన్నవి........ 
650 సంనత్సరాల్మకితం ఈ (గ్రామంతో సహా 15, 000 ఎకరాల భూమిని 

64 గో తాలకు చెందిన బ్రాహ్మణులకు హరిహరరాయలు మరియు బుక్కరాయలు 

దానమొసంగిరి. అందువల్ల ఈ (గ్రామానికి [బాహ్మణ[కాక అని పేరు వచ్చినది 

(KT. FF. P. 156) 

కాలకళమమున జనుల వాడుకలో (కాకు, (కాక, కాక అయినది (ఏ. మం, 

క్ 

(దాహ్మణపర్లై అత్మ, 76: ఉదయ 81+, 108 ; రాపూరు 42 

కులసూచి 

భగవతిపారెం నెల్లూరు (174, 184) స్త్రీ నామసూచి 

భగవతి - పార్వతి, దుర్గ 

భట్లువార్. పాళెం కావలి 14-- కులసూచి 
(oy 

భిద్దు = రుడు వందిహాగధుడు (06151. 1) 

భజే. పాడు అత్మ $7 oo రాజ్యంలోని బకైపాటి 1548.40-01. 117 

నని! 

భట, కాగొల్లు కో కోవూరు 18 (కాగొల్లు 1658.54 NI. 2. 5. 6.) 

కాంగొల్లు చెర్వు 1688-39 [2 4. ర) రూ బట్టరుకాగొల్లు (ALV) 
కులసూచి అ(ట ఒ భట్టు కౌగొల్లు (గా. ద్వి. అస్పష్టం 

[భ్యటాజులు ఈ పాంతాన్ని పరిపాలించిరి గాబట్టి రః ఊరికి భట 

రౌగొల్లు అనె పేరు వచ్చింది. (CO. FF. ౧, 159) 
కట్ల, కనుజ్రా వంకట. 195 కులసూచి 

ne కను. పూరు (గా.ద్వి, 
భట్ల. దిన్న కావలి. 67-- కులసూచి 

భట్ల. పాఠం . నెల్లూరు, నీ1+- కులనూచి 

భద్రా. చలం కోవూరు. 87 నాదృశ్యవోధకనూచి. భ(దా & భద్ర 
భాస్కరవారి. కండడ్రిగ కావలి. 12-- కుటుంబనామనూశి 

అ 

(డాబా ణుల్లొ ఇంటిపేరు. 
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భాస్కర. పురం ఉదయ, 57 స్పరుషనామసూచి 

నీను. వరం ఉదయ. 121; వెంకట 29, 207 పృరుషనామసూచి 

యనం ఫీమః - ఖీనుడు, 

భీమవరప్పాడు కావలి. 42 భీమవరం - పాడు (గ్రామనామసూచి 

ఫీమాలవారి పాలెం సూళ్ళూరు 147 రూ. బీమాలవారిపాలెం (ALV) 

కుటుంబనామసూచి 

భువనగిరి. పాలెం గూడూరు, 28 స్టలనామసూచి 

భువన. గిరి సామాన్యనామసూచి 

భోగ' సము[దం ఆత్మ 114 సాదృశ్యబోధకనూచి 

భ్రెర. వరం ఉదయ' 116; వెంకట. 168 _ దేవతాసూచి 

భఛ్టైరయసం. భఇైరవః _ శివుడు 

మంగల. కం(డిగ సూళ్ళూరు. 5-- కులసూచి 

మంగల _ ఒక కులం. చూడు (C751. 4) 

మంగల, గుంట నెల్లూరు. 584 కులసూచి 

మంగల, దొరువు నెల్లూరు 48 కులసూచి 

మంగల. పాలెం కోవూరు, 464A £ కులనూచి 
మంగలవారి. పల్లె గూడూరు 144 కులసూచి 

మంగళం. పాడు సూళ్ళూరు 84 రూ. మంగలంపాడు (AV) (గామనామ 

సూచి, మంగళం . అసమస్తం౦. వ్యవసాయసంబంధమైన (గ్రామం, తమిళంలో 

*, అ గహారాన్ని మంగళం అందురు, 

మంగళ. పూరు గూడూరు 18 రూ. మంగలపూరు (ALV) (గామనామనూచి 

మంగళ లొ మంగళం 

దుంగా. నెల్లూరు సూళ్ళూరు 86 ప్రీ నామసూచి 

మంగా. ఎకో. మంగ. పన్నెండు, పదమూడు సంవత్సరాల మధ్య 

గల అమ్మాయి 1% 

మంగు. పల్లె ఉరఫ్ కన్నే. పల్లె ఆత్మ, 67 స్తీ నామసూచి ఉత. మంగే 

మంచాల, పల్లె ఆత్మ 81+ కుటుంబనామసూచి 

చ మంచాలు.అ. ఒడ్డె, పంటరెడ్డ కులాల్లో ఇంటి పెరు 

మండపం నెల్లూరు 77+ వాస్తుసూచి 

అసమనుస్తం౦ం, వివాహాది కార్యాల్లో తాత్కాలిక ఉపయోగానికి వేసిన 
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పందిరి. సం. మండపః 

మంత లవారి. కండి)గ నెల్లూరు 81-- కుటుంబనామసూచి 

మంద. బయలు కోవూరు.684- ; నెల్లూరు 284, 464, 784+ జంతునూచి 

మంద. ఆవులు మున్నగు పపవుల గుంపు 

మందాళ్ల నాయుడు, పల్లై ఉదయ. 89 పురుషనామసూచి 
ఓ మంచాళ్ల-అ. ఎ మందల. కర్ణసాలె, మాదిగాల్లో ఇంటిపేరు. 

(6751. 4) 

మందాళ్ల. పల్లె ఉదయ, 90 కుటుంబనామసూచి 

మక్కినవారి. పాళెం కావలి. 41 కోటుందినానునూచి 

మకా, పురం కోవూరు. 49 పరిపాలనాసూచి 
$ అరు నాం « క్. వ్యా గ్త్ స్ లర WwW ఉహీం. మకా _ గవర్నమెంటు గు త్ర కిచ్చిన పొలం, భూకామందుకు 

రకు ఇచ్చే డబ్బు లెదా పంట. 
నా 2 

మజరా. మెట సూచ్ళారు. 72-- పరిపాలనానూచి 
భు 

హిం. మజరా - రెవినూగాగామం కింది! గామం, చిన? “3 యప్! మ (గ్రామం, చిన్నవి 
మజూ. రావితొప్పు సూళ్ళూరు. 72-- పరిపాలనాసూచి 

రావి. తోప్ప (గా.ద్వి. వృక్షసూచి 

మజరా. ముత్త సూజ్ళారు, $1- పరిపాలనాసూచి 

మఠం నెల్లూరు. 83+. _సామాన్యనామసూచి 
అసమస్తం ఉసం. మఠమ్ ౬ సన్యాసులుండే. చోటు 

మెం. పాడు నెల్లూరు, 8 స్త్రీనామసూచి 
ఇమస్థి_ అమ్మ. మజ్టై ఇ మట్టియ _ ప్రీలు కాలిరెంచోవేలికి 
ధరించు ఆభరణ విశషం 

మశ. పల్లె అత్మ. కశ భూనూచి 

మడ _ మడనేల (ఒండుమట్టి కలసిన రగడానేల 
[ఒక శతాబ్దం (కితం సెన్నానదీ తీరాన పది గుడిసెలు నిర్మించబడినాయి. 
ఈ (ప్రాంతాన్ని మడ అంటాద. వరదల ఢాటికి తట్టుకోలేని (ప్రజలు 
దక్షణానికి వెళ్లి . అక్కడ స్టేరపడినారు, మడ (సొంతానికి చెందిన 
(పజణ నిర్మించిన పళ్ల గాబట్టి దీనికి మడపల్లై అని పేరు వచ్చింది, * 
ఇది చేశెల్ల మజరా. (AT. FF. P. 77). 
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అన అలీ 

మడమ. నూరు. సెట్తూదు. 102 అస్పషం 
య బట 

ఇది మడవనూరా ? మడమనూరు అనుటకు అంతగా అర్థం పొసగకపోయినో 

అది మడవ వేస్తుండిన (నీటి పారుదల గట్టు) (వదేశమందున్న ఊరుగా 

తోస్తున్నది. ఎందుకంచు మనుబోలు చెరువు వరవకాలువ కండ్లేరు దుండి ఈ 

(గాను ఫ్రొలిమేరలో చీలి పోతున్నది. బహుశః పూర్ణ మిక్క_డ ఏటికి కట 

కొమ్మ కట్టి పారించుకొను వారేమో | (మందా కిని, ఆగష్టు, 19న) ] 
80 

మడిచేను. కం(డిగ "వెంకట. 71 స్టలనామసూచి 

ముడ్ చేసు భూనసూచఛి. లి న పరిపంటకు ఉపడూగించ చే tu ల జాపి 

ఏటిలో సాగుచేసే నేలను ఒక (పాంతంలో మ మడి అంటెరు , (మౌ వ) 

మునుగు; మిట్ట ఆత్మ. 106  జలసూచి, వడుగు = కాలను 

మతకా. మూడి సూళ్ళూరు. 82 రూ. మతకంపూండి (ALV) 

కుబుందినామసూచి 

మడరాజాదు అత్మ, 30+ ఉమదర్. అడాదు. _ పురుషగావసూచి 

మదర్ _ Proper-name. 

మద్దాల. కం|డిగ గూడూరు. 184+  కుటుంబనామసూచి 

త్త మల = ఒకవాద్యం, మద్దిల ౮) నుద్దిలి - కాపుల్లో, మాలల 

ఇంటిపేరు. (96151. 4) 

మన్దారి గూడూరు. శకి 2? మద్ది = అలి వృకసూచి 

[సర్వజ్ఞ కుమార యాచమనాయుడు (1881-02 (27వ వ. 
గూడూరు తాలూకాలోని మద్దాలి అను (గామాన్ని 90 వేలకు కొని శ్రీ 

దేంక 'టేశ్వరసా మి సన్నిధిలో రామానుజకూటం జరుజుట క వ. 

వెను (గో పీనాథ వెంకటకవి. ఎంకటగిరి సంస్థాన కప. ప్ప, పు, 613] 

మద్ది. పాలెం కోవూరు. 16+  వృక్షసూచి 

మద్ది జ మద్ది చెట్టు. Morinda ౧1౧6131124 Roxb. 

మద్దూరు. న కావలి, 69 కుటుంబనామసూచి. మద్ది _ ఊరు, వృక్షహాచి 

రెడ్డలో ఇంటిపేరు. 

మధ్వవతివారి, అగహారం నెల్లూరు. 7+, 18+ కుటుంబనామసూచి 

మన, వాలి వెంకట. 210 అస్పష్టం 
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ఆ ఆగం అను 

వును. బోలు నెలూరు. 1౧4? భూనూచి. మన్ను 
టిం 

అ క అ అలల ఇ నావ్ 

[ఈ (గామంలో కుండ క్ చనుగో త్ Ure చ ene a th అని 

- సరునచ్చింది. (NITE PS 2 

మనుదోలు. పొడు కావలి 80 (గామనామసూచి 

మనులాలా. పేట వెంకట. 11! ప్పరుషనామసూచి 

మనె, పాడు కోవూరు. 10+ కుటుంబనామసూచి 

మనె ఉ?మన్నెం _ పర్యత(పాంత (వదేశం, ఇనాం, దుక్గద శం, 

మాన్యం, మన్నెం = కన్యువాళ్ల ఇంటి "పేరు. (6151. 4) 

మన్నంగి. దిన్నె కావలి. 60 అస్పష్టం 

మన్న, మాల నెల్లూరు. 28-- కుటుంబనామసూచి నున్న & మన్నె 

పోల్చిచూడు ae చూడు. మనెపాడు 

మన్నవరప్పాడు నెల్లూరు. 10 మన్నవరం _ పాడు (గామనామసూచి 

మన్న. వరం కుటుంబనామసూచి 

మన్నారు, పోలూరు సూజ్ళారు. 118 చేవతాసూచి 
నున్నారు ఉత. మన్న _ అవర్, వైష్ణవచెవుని పేరు 

మన్నూరు వెంకట. 116 న; 

[ఈ శ. 1679 లో 22వ తరంవాడైన బంగారు యాచమ నాయుడు 
“ఆలంపనాహాో కుతుబకాహావారు'” తనుకు అమర నాయకంగ యిచ్చిన 

తొండనుండలం చం[దగిరి రాజ్యంలోకి చెల్లే వెంకటగిరి శీమలోని' 

మన్నూరు(గ్రామానికి కుమార యాచ సము[దమని తండి పేరుబెట్టి 

నాలుగు వృతులుగా విభజించి సర్వమాన్యంగా ' (బాహ్మణులకు దాన 

మొనర్చెను. (ఇతడు కుమారి యాచనునాయునికి వరోదమాంబ గర్భమందు 

జన్మించెను) (గోపీనాథ చెంకటకవి . వెంకటగిరి సంస్థాన కప్పలు, 

మన్నెంవారి. పకె ఉదయ. 81+ కుదుంబనామసూచి 

మన్వెం - కమ్మవాళ్లలో ఇంటిపేరు. చూడు. మనెపాడ 

మన్నె. గుంట గూడూరు, 99-4; వెంకట. 65 కుటుంబనామనూచి 

ఒనున్నెం 

మన్నె. మాల గూడూరు. 7౧ కుటుంబనామనూచి 
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ta st | మన్నే. ముస్తరి సూజ్బారు, 184 కుటుంబనాదుసూచి 
= ~~ అ oe ఏ na 

యు లేర. (స్వ స ద్వి. 

మన్నరి. అగహారం సూళ్ళూరు, 58+ (గామనామనూచి 

జ మన్నారు _- ఇ. తరునలేలి తాలూకాలో ఒక(గామం,. అగహాదం 

మ ద్వి 

మరాటి. పొరెం వెంకట. గీ _భాషావరసూచి 
as 

మరాటి  మరాటిడాళ్ల, మరార్మిపాంత దాకా దత న కుపాలు. 
aa) y 

మరుపూరు రాపూరు. 45  మరుపూ చెరు 16031. 30.[01 ఏ A] 

'కుటుంబనానుసూచి.  డెడలో ఇంటిపేరు. 

మరి. గుంట కొసలి. శీ నృక్షసూచి. 

మరి - మరిచెట్లు Ficusbengalensis Linn. 
యు 

మ్మరి, పల్లె ఆత్మ. 42 వృక్షనూచి. 

చ లర త ఇర, జ రు నారు అరా | 
మగ్రిపల్లె, గిొపనస్తుదం రాపూరు. 39 (౮ యగ లయ ల 

గొవ. సముద్రం గా.ద్వి. సృరుషనామసూచి 

మతి. పాడు కోవూరు. శ్రి | నురిపాడి గామం 2 1591.92 Nl. 2 16.18- 1] 

వృక్ష సూచి. 

మరి.పాడు ఉదయ. 110 వృక్షసూచి 

మర్ష. వలై సూళ్ళూరు, 8 వృక్షసూచి 
య (na) 

జ 
య్శమర్లుం ఆఅ. య మరుల్లు=అ. ఎక ఠి మ్మరి 

మర్గ. పూడి రాపూరు, 824 వృతస్తూచి 

మర్ల, మిట్ట గూడూరు. 2§--. వృక్షసూచి 

మర్ష మూడి. జంగాలపల్లి సూళ్ళూరు, |! ((గామనానుసూచి 

మర్ల, మూడి వృక్షసూచి. జంగాలపల్లె (గా.ద్వి. కులస్తూవి 
Cag) ఛా 

మలి. చేడు రాపూరు. 50 ? వృక్షసూచి 

మలి యమల్సి.=నుల్ని చెట్లు, శ౭5గ1౧6౧ Sambac Ait. 
౧ ౧ టి. 

మలి మిట్ట నెల్లూరు. 88-- ? వృక్షసూచి 

మల్ల వరప్పాడు. కావలి, 46 మల్షవరం-పాడు ((గ్రామనాముసూవి 
a) ళా స్ట 

మల ఎ నుల-కొండ. . మల, మల్ల, మల్లీ రూపాంతరాలే. సెగా 
య ౧ ౧ ర 

కీలాసూచి వ్యక్తి నామాలు తెలుగు వాళ్లలో సూమూలే, పోల్చిచూయు, 

ఎ మ 
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బుల యి, మచ్చ మ్య, పుల్ల ౩ ఉద ఎెద్ఫుచ లడ్డు. మల్లయ్య ముల్లా య, 

మలారెడి. చూడు దిగువ ఆలొపాలు, 
ag 

మల్లయ్యవాని. మిట కోవూరు. 4-- పృరుషనామనసూచి, 
ag) యణ 

మలాం సూళ్ళూరు. 40 అస్పష్టం. 

[ ర్ట . గ ర ర్స చ 0 [గూడూరు తాలూకాలోని మల్లాం వే. (సావీనమైన 

బూరుగా ఉండవచ్చును. (వి,మం,స,పు. 1307 

మలాం చెరువు మూడు నాలుగు వందల సంవత్సరాల [కిందట ఎంకట 
ag 

గిరి జమీందారులచే నిర్మించబడెను, షభ ఆధారం, స్వద్ణముతి 

కాలువ నుల్లాం [గామనుందు రెండుగా రి (గామా చుట్టి చె చెరువులో 
(ae) 

కలియను. అనగా ఒకవె పుకాలువ, నురిరెండువ పుల వ. కాలువలు, 

నాలుగవవె పున చెరువుండటచే ఎటు తిరిగినా నీరుండుటచేత కాదోలు 
ర 

తిరుగుడునుల్లాం పేరున వలువ బడుచున్నది. (వి.నుం,స.పు, 87] 
౧ ఇ 

మలాయ. పారెం కావల. 69: సూళ్ళూరు. 58 పృరుషనామసూచి 
cr? 

మలారకెడి. పలి ఉదయ. 9! పృపషనామనూచి 
oa) Ga ne) 

మలిష్కవారి. కండిగ గూడూరు, 4 కుటుంబనామసూచి 
ne) 

మఠ. మాల వెంకట. 169 వృక్షసూచి 
ae) 

మరె  వలెడెటు. మరౌవి 
a) ఛా ఈ (ae) 

గాల ౨ రెడ్డలో ఇంటి పేరుగా కూడా ఉన్నది, 

గ్ర ర గాని. తోట కోవూరు. 68-- ప్వరుషనామనూచి, ఉమసిగాడుఎఇ. 

మసీదు. పల్లై ఉదయ. $81+- మతసూచి 

యక. మస్ _. మహమ్మదీయుల (పార్టనా మందిరం, 

చుసా, పరం అత్మ గ్[-- కళ సుసూచి 

నుసాజైహీం నుసాగ్ _ A Mohammadan title meaning Saint 
అట అథి 

నుహమ్మదా. సరం ఆత్మ. 107; ఉదయ. 898 _ పృరుషనానునూచి 

య అక. నుహన్ముద్ _ (పవక సేరు, సుతింపబడినవాడు 
అజం 

నుహమ్మదీయ. పాఠం ఉదయ. 100; కావరి. $0 భాషా సావర్గసూచి 

మహాలక్ష్మన్ము. పేట కావలి. 660 స్ర్రీనానుసూచి 

మహాలక్ష్మీ. పురం నెల్లూరు. 74  ప్రీనామసూచి 
we అర అధ ఇద జ a, అస వనన భల అన - మహా, సముద్రం ఎంట. LP hE, (దవతాసాచి) 
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మహిమ. లూరు అత్మ 57 [చుహిభులూర ? 1217.18, N1.1.88.88] G+ 

పృరుషనామసూచి, మహిచులు క సుహిసుల్లు 

[నుహిమలూరి (గాను ఎకఫియ్యుత్తు; పూర్వం 1800 సంవత్సరముల 

కిందట యీ మహినులూరిశీను యావత్తు అరణ్య(క్రాంతముగా వుండెను. ఆ 
సమయములో శాలివాహనశక వరుషంబులు 424 ఆగునేటి చితభాను సంవత్సర 
ములో కందళూరు శీనులో చేరిన గుంపులు మానుదిన్నె అనే (గ్రామములో 

యిన్యుయనుల్లు అనే పాకనాటి కాపున్నూ కొమ్మ రాజు వెంగన్న అనే (బాహ్మణు 

డున్నూ పీరు యిద్దరు కాపు కరణాలు గనుక (గామవ్యవహారం విచారించుకుంటూ 

వుండగా ఆ శీను అనులుదారుడు వెంకాబీ భాస్కరరావు అనే దేళళ్సుడు నిష్కార 

ణనుగా దండగలు తీసుకొనేటందుకు విచారిస్తే ఆ వుషదవములు తప్పించుకొనే 
టట కుటుంబస మెతముగా లేచి యీ రెండు యిండ్లవాండ్లు యీ డేశములోకి 

వచ్చి వెలుగొంటి యీవలనున్న పొంగూరు వద్దకు వచ్చి అక్కడనున్న బోయ 

లను, ముతరాచులను కలుసుకొని యీ (పకారముగాను చేశ విపర్యాయము చాతను 
యిక్కడికి వచ్చినాము మన్మున మీరు చేపట్టి సంరక్షణ బెయ్యవలెనని మనవి 

చేసుకొని వారి సన్ముతిమీద అక్కడ ఆరునెలలు నిలిచిరి. ఆ శనుయములో 
యీ కాపరికెం అంతా వేరె ఒక పల్లె కట్టుకుని యీ సీనులో వుండునుని 
నిశ్చేయించేవర్కు యీ వూరివారు తను (గాసుముకు తూర్పున వున్న తిప్ప 

అవతల వున్న అరణ్యము ఛేదించి అక్కడ చిన్న పల్లె వకటి కట్టుకొని వుండండి 
మీకు మేము పుసష్నదవములు వచ్చినామేము భరిస్తు న్నామని చెప్పగా వారువాండ్ల 
పూట మీదను వెళ్లి అరణ్య ఛేదనం చెళి అక్కడను చిన్నగుడిశెవేసుకొని వక 
చవటగుంట మంచినీళ్ల కుంటగా యేర్చరచుకుని అక్కడ కాపురంవుండిరి. ఆ పల్లె 

మహిమలు అనే కాపు కట్టించినదిగన్కు. మహిమల్లూరు అనే పేరు పెట్టినారు. 

ఆ శబ్దం యీ జనులకు స్వచ్చముగారాక మహిమలూరు అని అంటారు, 

(మెకం 849. పృ. 181_184)] 

మాం. బట్టు సూళ్ళూరు. 125 వృక్షసూచి 

జతమాం . మామిడి చెట్టు Mangitfera Indica, Linn 

పేట కోవూరు. రక పురుషనామసూచి 

కిన్ ఉఇం. C. D. Macleane ఇతడు 1887. 18930 (పాంతను 

మాకిన్. 
౧ 

గ్ [ 

మీ 

౧ 

ల్లూరుజి ల్లా కలెక్టర్ గా ఉండెను (Nellore DT. Gazetteer) 



మాచ మాచి = పెండ్తిగాని పడతి, కొండజాతి స్రీనామం. (MAMP) 
(a) 

పోల్చిచూడు = మాచన, మాచకమ్మ (రజస్వల కాని స్రీ) మాచమీద 

కచ జేకే మాచిరె చినాయుడు (మాచినేని] చూడు దిగువ ఏర్పడేపేర్లు. మాచిరెడ్డి, మా ( ) 
ag) 

ఆరొపాలు 

జా వ్ ళా అర, అ వల్లో 

మాచవోలు. కండిగ నెల్లూరు. 78- |గామనామసూచి 

G 

మాచెర్ల వారి, పాలెం నెల్లూరు, వ కుటుంబనానుసూచి 
(ap) 

మాచెర్ల = గుంటూరు జిల్లా శ... సుతి 

మాటు. దము వెంకట. 45 జలసూచి 

మాటు _ పొలంలో తవ్విన చిన్నకుంట (పకా వృ) 

మాదన్న గారి. పల్లె ఆత్మ. 74 బృరుషనాసానూచి 

మాద = అన్న మాదజ్వసం. పూధవః = కృష్ణుడు. 

మాధవయ్య. పాలెం వంకట. 1 పురుషనానుసూచి 

మాధ. వరం గూడూరు. 90-- పృరుషనామసూచి 

మాన. మాల గూడూరు. 68 రూ. మనమాల (ఉట) అసు ష్టం 

మానిగదారు. కం'డిగ వెంకట. 152 [ మాబిీకడారి ఖందిగ,. మెకం, 034. 

252) రూ, మాజిగదారి కండ్రిగ (ALV) వృతి సూచి 
0౧ మాణికదారి శ్వ మానికదారి _ భోగముది (శ చ) 

మానేగుంట వ కోవూరు. 75 స్టలనామసూచి 

మాన. గుంట వృక్షసూచి. ఉమాను 

మానేరి సూళ్ళూరు. 58 రూ. వానెడి (ALV) అస్పష్టం 

మాసాల, నట్టు గూడూరు. 127 పరిపాలనాసూచి 

జ మాన్యం = (శ్రీమంతులు పన్నులేకుండా గౌరవార్హం పూజ్యులకు 

యిచ్చిన భూమి (శ,ర.) ఇనాం, కొలువు తనుకుచేసిన సేవకు పారితోషకంగా 
జమీంచారులు, నవాబులు మొదలగువారు యిచ్చిన భూమి (మా.వృ.1) 
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మామిడి. పూడి నెల్లూరు. 88 వృకసూచి 

మామిడి = మామిడి చెట్టు. Mangifera Indica Linn. మామిడి, 

మామిళ్ల ఇంటిపేరుగా కనిపిసాయి, మామళ _ పద్మసాలెలో 
య ల) వాం శా 6 ce 

ఇంటిపేరు. (6151. 4 

మామిళ్ల, దోరువు కావలి. 58-- వృక్షసూచి 

హాముడూరు ఆత్మ. 104 మామిడి _ ఊరు వృక్షనూచి 

మారం రెడ్డి. పల్లె. ఉదయం 7 పృరుషనామసూచి 

షథమార _ అంయ్ష్షమార = అమ్మ. మార ల) మారి ఒ స్రీ, మృత్యు 

దేవత, అమ్మవారు, స్ఫోటకం, దుర్గాశక్సి. చూడు. కోని. 

మారేళ్ల. పాడు కావలి. 27 వృక్షసూచి 

యథమారేళ్లు . అ. ఏక. మారేడు _ అడవులో, తోటలో పెరిగే పెద 
య ౧౧ య a 

చెటు. Belfruit tree. Aeglemarmelos Corr. 
టు 

మార్కండెయ. పాలెం కావలి. 58-+- పురుషనామసూచి 

మార. గుంట వెంకట. 4 వృక్షసూచి 
౧ 

మార 0౧ మర్ల జనుర్లు. అ ఉమ్మ్మరులు _ అ ఏక. మరి 

మృరిచెటు. 
లు 

పూల కొం[డాయుని. పాలెం కోవూరు. 88-- పురుషనామసూచి 

ఎ మాలకొండ ఒ రాయుని. 

వాలరాఘవరాయ. గుంట కోవూరు. 16+ ప్పరుషనామనూచి 

మావిళ్ల పాడు సూళ్ళూరు. 17 (వృకసూచి) కుటుంబపృక్షనామసూచి 

చూడు మామిళ్ల దొరువు 

మాసాయి. పెట ఉదయ. 68-- ప్పరుషనామనూని 

మాసాయి &£ మహబూబ్. కురూపం 

. వల్లై ఉదయ. 68+; రాపూరు. 654, 101 దిక్సూచి. 
మిట్ట ౬ ఎక్తెనచోటు, పోల్చిచూడు త. మెట్టు, మేడు. మ, మేటు, 
క. మేడు, మికై. (050. 4151) 

మిట్ట, పాలెం ఆత్మ. 644; కావలి. 10+. 21+, 86+; కోవూరు. 12+, 

89; గూడూరు. 854, 116; నెల్లూరు. 184, 784, 789+, 
81+, 116+; వెంకట, 84 దిక్చూచి 

వ 
8౮ 
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మిటయుద. ఒడెపారెం కోవూరు. 68-4; వెంకట, (+ సనలార్లకసూచి 
ట 7 డ శ (అ) థి ఆ 

ఒడ. వాం (గా. ద్వి. కుల సూచి 

మిట్లాత్మకూరు గూడూరు. 1 మిట్ట _ ఆత్మకూరు దిక్చూచి 
లట ల 

ఆత్మకూరు గా. ద్వి, ఉవతాసూచది 

మిన. గలు ఉరఫ్ చిట్లాయ. పాఠం ఆత్మ 58  [మిన్నకంట్టి 1610 - 11, 
(a4) రు 

NI. 1. 40, 7; మింనకంటను 1610-11. Nl. 1.40 9] అస్పష్టం 

[ ఏర ప్రతాప కృష్ణదేవ మహారాయలువారు గజపతివారిని కొట్టి వారి డేశం 
౯9 

పుచ్చుకున్నప్పుడు యీ మహిమలూరి కోటకు లక్కరాజు చిట్టయరాజు 

నారాయణరాజు వీరి ముగ్గురికి కోట నాయకత్వము యిచ్చిరి అప్పట్లో 

వాడు తమపేరట మూడు పలెలు కటుకునిరి. వాటి పేలు౯ లక్కరాజు 
ఛం (oa) 

పాశిం నారాయణరాజు పాొశెం చిట్టయ పాశం యవి వారికి యినాంగా 

చయ చేశినారు (మెకం. 848. 142) ] 

మిన. గలు కోప్తారు. 61 అస్పష్షం 
ర రు 

మినమన. మూడి సూళ్ళూరు. అస్పష్షం 
ల్ 

మీజూరు సూళ్ళూరు. $8 రూ. మంజూరు అస్పష్టం 

ముంగమూరు కావలి. 72 [ముంగమూరి 1660. NI. 2. 44,2; ముంగ 

మూరిచెరుం 17. Nl. 2. 44, 7] అస్పష్షం. 
(on) 

ముంగమూరు. పేట కావలి. 72+ (గామనామసూచి 

ముక్కిడి. పాళెం గూడూరు. 145 కుటుంబనామనూచి 

ముచ్చల. గుంట సూహ్మారు, 70 జంతుసూచి (కుటుంబనామసూచి) 

జత. ముచల్ _ కుండలు 

ముజెం. చాక గూడూరు. 138 ఆస్పష్షం 
ఉం లు 

ముత్త రాచ. పల్లె ఉదయ. 88+ కులసూచి 

నల్లాలల్ అధికంగా వుందే ఒకకులం. తమిశడేశంలో వీళశను 
౧ 

ముత్తిరియన పాలై యక్కా_రన్ అంటారు. (C751. 4) 

ముత్తుకూరు. ఆత్మ. 6tl£; నెల్లూరు. 119 పౌర్వాపర్యసూచి 

ఇ ముళ్తు యాక్ - ఊరు, ముత్తు = పాత, ముసలి, చూడు కడఊని, 

౮) ముతాచ _ ఒకకులం. కృషా, నెలూరు, కడప. ఉతర ఆ ధ్యాట్లట్ 
[2 ఉం బాలి 

అద 
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ముత్యాల. గుంట నెల్లూరు, 90, $1+ కుటుంబనానుసూచి 
ముత్యాల _ బలిజ ఉపశాఖల్లో ఇంటిపేరు. (751-5) 

ముత్యాలగుంట. కం్మడిగ కావలి, 2క్- స్టలనామసూచి 

ముత్యాల. తోపు నెల్లూరు. 74 కుటుంబనామసూచి 

ముత్యాల. పాడు గూడూరు. 88 కుటుంబినామసూచి 
ముత్యాల. పాలెం నెల్లూరు. 17+, 18+ కుటుంబనామసూచి 

ముత్యాల. పేట రాపూరు. 42-- కుటుంబనామసూచి 

మది. గేడు రాపూరు. 404 పౌర్వాపర్యసూచి ముది _ పాత 

ముది. వర్తి కోవూరు. 87 పౌర్వాపర్యసూచి 

[పూర్వం నెల్లూరు తాలూకాలో ముదివ ర్తి, ముదివ ర్రి షాలెం ఆనే రెండు 

(గ్రామాలు ఒకటిగా ఉండేవి. అప్పుడీ (పాంతమంతా పశ్నుగాసోపయోగ 

మైన వచ్చిక బీళ్లతో వుండి, చిన్న అరణ్యముగా వుండి మునీశ్వరుల 
తపస్సుకు సము దస్నానానికి అనుకూలంగా ఉండుటచే యిందు మునులు 

వసించుచుండినారు, అందువల్ల ఆ (గ్రామానికి మునివర్తి అని పేరు 

వచ్చింది. ఆ తరువాత పెన్నానది గతి మార్చి ఊరి మధ్యగా పారి 

ఊరిని రెండుగా చేసినది. ఒకిటి ముదివ ర్తి ఇంకొకటి ముదివ.ర్తిపాలెం 

అయినది. (మందాకిని, జూన్, 1455 )] 
ముదివ.ర్తి. పాలెం నెల్లూరు, 80 (గ్రామనామసూచి చూడుపైన. 
ముద్దం. పల్లై వెంకట. 96 ప్ర్రీనామసూచి 

ఇ నుద్దు.అం ఉ నుద్దు_అమ్మ, ముద్ద (౧ ముద్దు & ముది.పాత, 

ముసలి 

ముద్దుమూడి నెల్లూరు, 10౧ పృరుషనామనసూచి 

మునగ. పాడు రాపూరు. శీ2 వృతసూచి 

మునగ = మునగచెట్టు Moringa Pterygosperma, Goertn. 

మునగాల. వెంకటాపురం రాపూరు. శీక కుటుంబనామసూచి 

వెంకళా, పురం (గా. ద్వి, పురుషనామసూచి 

ముని. కుప్పం గూడూరు. 614  దేవతానూచి. 

ముని _ బుషి, మునీశ్వరుడనే డేనత, 
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ప డారు. లిన్ + చేవతాసూచి.  ఉమునులు_అ. ఏక, ముని 
ఇసు Mae 

[బుచ్చిరెడ్డి పారెదునకు సుమారు. మూడుమైళ్ల దూరములో మునులపూఢ్షి రు రాం 

పూర్ణము నునుః తములో చ్చే (గామనున్నది. పూర్వము నునులి es ములో ఉండబట్టి ఆ పేరు 

వచ్చి యుండవచ్చును. (వి, య చు. ర) ] 

పారెం వెంకట. 198 రూ ముమ్మయపాలెం (ALV/). సృరుష 
నామసూచి.  యముమ్మ - అయ్య గుది = పాత. పోల్చిచూడు- 

fae మ్మనుమడు, ముమ్మనుమరాలు, 

సులు నం ట్ జ్జ “స రు, తః. 95 అస1షం 

[మునులకు సందిందించిన గుడులుండటం వల్ల ఈ (పాంతాన్ని మొదట 

మునిగుళ్ల అనేవారు. రానురాను అది నుగు(రు)గుళ్ల గా మారింది, 

ఇది బండారుపల్లై మజరా. (AT. FF. P. 78) 

మురుగుళ్ష, కర్మడిగ ఆత్మ, 05/4 (గామనామసూచి 

మురహశిరావు దొండారావు. కండిగ వెంకట. 171 పృరుషనామనూచి 

ములు, మూడి నెల్లూరు. 11 ? కుటుంబనామసూచి జ *యుల్లు 

ములు ఆ కురి, కురుబకా ఖల్లో ఇంటిపేరు. (751-5) (న ణి 
ముసలా రెడ్డి, గుంట కోవూరు. 86+ పురుషనామనూచి ఉమసునలి 
ముసునూరు కావలి, 66 [ముసుండు (గానం 174, [1.2 45 11. 

Note ముసుండు ఇ ముసునూరు; ముసునూరి చెర్వు 1688-30 
NI.2.46. 6-7] అస్పషం 

(> 

ముసునూరి. పాళెం నెల్లూరు, SIL [గామనామసూచి. ముసునూరు_ఇ, 
ముసా. పృరం ఆత్మ. 51-- పృరుషనామసూచి, జహిం, ముస్తఫా 

ముస్తం. పాలెం గూడూరు. 794 భాషావరనూ 
a 

< 90, Muslim _ మహమ్మ దీయెడు. 

మూగ. = వెంకట. 79-- కుటుంబనామసూచి 
మూగ - మాట్లాడలేని వ్యకి, గొల్లల్లో ఇంటిపేరు. (751-4) ae; అజాన్ వి ని 

చౌన. పల్లె (గా.ద్వి. జలసూచి. దొన _ కొండలో సీటిగుంట. ag) 
ae) 

మూర్తిరాజు, పాలెం కావలి. 144- పరుషనామనూచి 
మూర్తిరాజు, సంఘం కోవూరు. 10-  పృరుషనామనూచ్చి 
మూర్తు లవారి, పాలెం కానలి 14-4 కుటుంబినామ సూచి 



201 

కన టే చెలూదు 2 పణ + చూ ర్ కం(డగ oo య. 82 దికూ ఎచె 

మూల = రెండు దిక్కుల నడిమి దిక్కు, చోటు 

మూల. పడవ గూడూరు. 150 దిక్చూచి 

మూలా. పేట నెల్లూరు. 17, 184. చేవతాసూచి 
మూలా _ మూలస్టా నేశ్వర స్వామి 

(్ న న [ముక్కంటి రెడ్డిచే నిర్మితమైన మూలస్థా నేశ్వరాలయ మిప్పటికిని 
అట్లీ ల్ అలో ఇ నెల్లూరు పట్టణమందు గలదు, (వి. మం. న. పృ. 22] 

మెట్లు గూడూరు. 78 ఉన్నత భూసూచి, మిట్ల పోల్చిచూడు 
(uw) యి 

శ్రివారి మెట్టు = చర్మదగిరి తాలూకాలో ఒక (గామం 

మేక. నూరు గూడూరు. జంతునూచి చూడు దిగువ. 

మేకల. పాలెం నెల్లూరు. 91- జంతుసూచి 

= మెకలు.అ. ఏక. మేక. మేకల. బోయ. చెందు, గొల, కమ్ము 
a ల a 

కాస్త, తొగట, యానాది వాళ్లలొ ఇంటి పేరు. మకా ఇంటి ఎరు 

వెలమలో ఉంది. . 
c౧ 

మేకలవారి, పాలెం ఆత్మ, $8 కుటుంబినామనూచి 

మేనకూరు వెంకట. 203 [ మేనకూరి, మెకం, $44.40; మోనకూరి 

మెకం, $44.88; మ్యానకూరి. మెకం. తిళ4 250] రూ, మేకనూరు 

(ALV) కుటుంబనామసూచి. మేనకూరు (౧ మేకనూరు, ఈ రూపాల్లో 

ర్త వ్యత్యయం జరిగింది. 

మేలనాలత్తూరు సూళ్ళూరు. 29-- మేలనాళత్తూరు (ALV) 

& మేల-న్_ఆలత్తూరు. దిక్సూచి 

చేలజత. మేల్ - పడమర, మీద. ఆలకూరు. ఆల - అత్తూరు 

(గాంద్వి. కుటుంబనామసూచి. ఆల జత. అలై - మర్రిమాను 

మీలు. పాక సూళ్ళూరు. శక [మేలుపాక మెకం, 944.80] దిక్సూచి 

మేలు. త. మెల్. 

చుల్బూరు వెంకట. 168 రూ. మేలుచూరు (ALY) దిక్చూచి 

మె.పాడు నెలూరు, 88 ఆస్పషం 
నన (ng) య 

మెలాంగం సూళ్ళూరు. 68 అస్సషం 
లు (cn 
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మొండి దిన్నెపాళెం కావలి 08+. కులసూచి 

మొందీ - దేశదిమ్మరువై న భీక్షగాళ్ల, బండవాండ్లు. దిన్నె. పాలెం 
(గా.ద్వి. ఉన్నత భూనూచి 

మొక్కల. పూడి వెంకట. శ కుటుంబనామసూచి రెడ్డలో ఇంటిపేరు 

మొగిలి. గుంట. పాలెం గూడూరు. 814 స్టలనామసూచి 

మొగిలి గుంట వృుక్షసూచి. మొగిలి - మొగలిచెట్టు Pandanus- 

odoratissimus Linn కాపు, ఎరుకలవాళ్ళల్లో ఇంటిపేరు. (6751. 5) 

మొగళ్ల, గుంట వెంకట. 140 వృకేనూచి 

య మొగళ్లు = అ. ఏక. మొగలి 

మొగళ్ళూరు రాపూరు. కి! [ మోగళూరి (గ్రామాన 1575-76 Nl8.4118; 

మోగళ్లురి చెరువు 1688-89 N1.8.48.4] మొగళ్లు - ఊరు 

కుటుందినామసూచి 

మొగళ్ళూరు నెల్లూరు, 6+ కుటుంబనామసూచి 

మొరం సూళ్ళూరు, 16 భూసూచి 

మొరం & మొరుం (నెల- సన్నని గులకరాయి ఎక్కువగా కలసిన నేల 
(మావ 

మొలకల. వూండ్ల రాపూరు. 112 వృక్షసూచి 

జమొలకలు - అ, ఏక మొలక _ చిన్నమొక్క. వరిమొలకలు. 
బలిజల్లో ఇంటిపేరు (751-5) - 

మొలకల, పూడి నెల్లూరు 1144, సూళ్ళూరు, 18 వృక్షనూచి 

యిలగ రూ ములగ్క మునగ - మునగచెట్లు, 

మొల్లూరు నెల్లూరు, 116 రూ మొట్లూరు (NC. 71 మొల్ల - ఊరు 

వృకసూచి, మొల్ల - కుముదం. పూలుపూసే తీగ, 
'మొహిదీన్ ఖాన్, పేట సూళ్లూరు. 1184 పురుషనామసూచి 

హిం, ముహీ ఉద్దీన్ - విశ్వాస పునరుద్ధారకుడు, అల్లాకు విశేషణం 
మోట చింతలపాలెం ఉదయ. ర |. వ్యవసాయసూచి 

మోట పర్యా, కపిల పకువులను కట్టి బావి నుంచి పొలాలకు నీరు తోడే 

సాధనం 

మోట, దొరువు నెల్లూరు. 84 వ్యవసాయసూచి 
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మూడే. గుంట కోపూరు, 78 కుటుంబనామసూచి. మోడి - Salt pan 

మోదుగుల. పాలెం సూళ్ళూరు. 7, 118 వృక్షసూచి 
ఈ మోదుగులు.అ. ఏక, మోడుగుచిట్టు, ఇది ఎ(రటిపూరు పూస్తుంది: 

Buteaforndosa Koen. మేదర కులంలో ఇంటిపేరు (6151. 5) 

మోపూరు కోవూరు. 24; నెల్లూరు. 6; వెంకట. 192 మోపు. ఊరు 

అస్పష్టం 

మోమిడి గూడూరు. $8 వృక్షసూచి ౧ మామిడి 

మోర్ల వారి. పాలెం కావలి. 59-- కుటుంబనామసూచి 

యజ్ఞనారాయణ. పురం కావలి. 78-+- పురుషనామసూచి 

యాచ, వరం వెంకట, 120 పురుషనామసూచి 

అ యాచమనాయుడు _ వెంకటగిరి జమీండా దార్హలో ఒకరు. 

యాచ. సము[దం వెంకట. ఏ2A పృరుషనా హహ. 

యానాది. ఇండ్లు ఆత్మ. 51--, 107+; కావలి. 68+; కోవూరు. శికి£+, 

66+, “674, 72+, 86+; నెల్లూరు. I+. 187+, 29+, 684, 

T+, 797, 81+, 914; సూళ్ళూరు, 214, 1844 కులసూచి 

' యానాది ౬ ఒకకులం, యానాది అనాది శబ్దభవం (0151. 7) 

యానాది. కాలనీ కావలి. 81+-, (2+, నెల్లూరు. 9+; వెంకట. 7+ 

కుంసూచి 

యాూది. కాలున నెల్లూరు. 42-- కులసూచి 

యానాది. గుడిశెలు కోవూరు. 72-5; గూడూరు. 15. నెల్లూరు 204 

214+, 120+ కులసూచి ' 

యానాది, దిజ్బ నెల్లూరు. 81-- కులసూచి 

యానాది. పల్లె త 164, కావలి. 48+; కోవూరు. 72+: గూడూరు, 

నిర్; సూళ్ళూరు. 7-  కులసూచి 

యానాడి. పాలెం అత్మ. 124, 105+, 1064, కావలి 27+, 48+. 

52, oa 61+, 62, 68+, GAT, 66+, TTT, 80+, 

82; కోవూరు. 184, 284, 247+, ఈం, చ, 9+, Tt, 

84+, 8654; గూడూరు. 5, 9+, 16+, 247; నెల్లారు, 

I+, 18+, 20+, RT, Bt, H+, 487+, 66, శ. 

71, 744, 917; రాపూరు. 824+, 7+: వెంకట. 1398+, 

1774; నూళ్ళూరు. 14--, 25-, 35, 184+. 118+ కులసూచి. 
“ 
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యానాది. సంఘం  కోవారు. [7 94.17 2k, రియా. 99+; LORY, 

Iz, 187+ ఏలీ, RT, GT, BT, Rt. Dr, JIT 

కులసూచి 

యానాది. సెంటర్ గూడూరు. 79-- కులసూచి 

యోగిశ్వరుని. పల్లె గూడూరు. 42 రూ. యోగేశ్వంనిపల్లై (N.C. 71) 
au గం 

డేవతాసూచి 

రోంగన. రామాపురం రాపూరు. 111 పురుషనామసూచి 

జ రంగ = అన సం రంగ రామా, పురం (గా.ద్వి 

పృరుషనామసూచి 

రంగనాథ. పురం సూళ్ళూరు. 8 పృరుషనామసూచి, వసం. రంగనాధః 

రంగనాయకుల. పేట నెల్లూరు. 174-, 18+ డేవతాసూచి 

[రంగనాయకుల పెట నెల్లూరి భాగములలో మూడవది. రంగనాయకుల 

స్వామి దేవాలయము దాని కెదురుగానుండు సన్నిధి వీధి చేరి 
రంగనాయకులపేటగా పిలువ బడుచున్నది (విమం.సపు 191] 

రంగనాయుడు. సల్లై ఉదయ. 20? పురుషనామసూచి 

రంగరాజ. సమ్ముదం వెంకట. 181 పురుషనామనూచి. ఉ్వ రంగరాజు, 

రంగ. సము[దం కావలి. 29 పురుషనామసూచి 

రంగాచార్యుల. కం(డిగ నెల్లూరు. 87-+- పురుషనామసూచి 

రమణారెడ్డి. కాలువ నెల్లూరు. 28-- పురుషనామసూచి 

రాం. పదె ఉదయ. 122-4 బృరుషనానుసూచి 
° ఈ 

ను 

రాఘవ రెడ్డి. పల్లె ఉదయ 68+ RE Es 

రాఘవరెడ్డి, లేం చెంకట. |9 పృరుషనానమసూచి పొ 

రాఘవవారి, పాలెం సూళ్ళూరు, గీకి వురుషనామసూచి 

రాఘవుని. సంఘం నెల్లూరు. లేశ పృురుషనామసూచి 

రాచ. పాలెం గూడూరు. క0-, 81; సూళ్ళూరు. 21, 25-4 కులస్తూచి 

రాచ. రాజుకుచెందిన = సం. రాజన్ 
ఠాచవారి. పల్లె ఉదయ, 115 కులసూచి 

+ 
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రాచర్ల. పాతు 'కొప్ర్తారు: 294 కులసూచి 

రాచర్ల జ రాచవార్డ్ & రాచవార్లు ౬ అ ఎక. రాచవారు చూడుసై న, 

రాజగోపాల పురం సూళ్ళూరు, 19 పురుషనాదుసూచి 
రాజ వోలు ఆత్మ 42 | రాజవోలి. మెకం. 928.427] పరుషనామసూచి 

రాజూ 

రాజనగరం వెంకట, 187 వీలుదముసూచి 

జు రాజా  ఎంకటగిరిరాజావారు., 

రాజు. పాలెం ఆత్మ, 75+, ఉదయ. 1080-4; కావలి 14+; కోవూరు. 

16+, 54; గూడూరు. 10, 82; నెల్లూరు, 224; రాపూరు. 95-4, 

1054-; సూళ్ళూరు 78, 784, 914- కులసూచి 
రాజు . సాధారణంగా క(తియకులం చూడు (751-6) 

రాజుపాలెం. డొంక నెల్లూరు. 1684 (గామనామసూచి 

రాజుల. పాడు ఉదయ. 111+- కులసూచి. రాజులు . అ ఏక. రాజు 

రాపూరు ' రాపూరు. 78 [రాపూరి 15, NI.3.56.11; రాంపూరి అమ్మ 1, 

NI 3.56 4]. అస్పష్టం 

[రాపూరు కి ఫియ్యతు; పూర్వమందు 624 సంవత్సరములకు ముందు 

పొదలకూరు యీరాహూరు మొదలై న (గామములు పట్టుభూములు అరణ్య 

(పడేశములుగా వుండగా గజపతివారి (వభుత్వములో వారి దివా 

కనకగిరి సుబ్బరాయలు యీశ్మి గామం పట్టున వుండే రావిచెట్లు అరణ్యం 

అంతాగేదించి శాలివాహనశకం 1200 అగు బహుధాన్య నామ 

సంవత్సరము లో సర్కారు శలవు మీదను వకపళల్లై కట్లించినాడు క్ పల్లె 

రావులు నరికి కట్టించినంమున రాపూరు అని నామహాన్య జనుల వల్ల ' 

వాడుక పడ్డది (మెకం $19, పు 158] 

రామకృష్ణా పురం కోవూరు. 2+- పురుషనామసూచి 
శామచం ద గుంట సూచ్ళారు. 80 ప్పరుషనామసూచి 

రామచం(ద. పురం ఉదయ. 110-- కావలి, 67+; కోవూరు. కర్ 

పురుషనామసూచి 

రామచంద్రారెడ్డి. స్నతం నూళ్ళూరు. $1 పురుషనామసూచి 
రాను, తీర్ణం కోవూరు. 19 [రానుతిథకా 114, N1.2.100, 6.7] 

డెవతానూచి 
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రామదాసు. కండిగ శెల్లూరు, $1 పురుషనామనూచి 
(ap) 

రామదాసు. స్మతం నెల్లూరు. $1-- పృ్వరుషనామసూచి 

ర క 65-- ప్రీనా సూచి, రామ మసం రామః 
cc 

రాముడేవృుల. పాడు ఉదయ. ర్క్  పృరషదేవతానూడి 

రామన్న. పాఠం కోవూరు. 76 పురుషనామసూచి 
రామ. మందిరం కోవూరు. 22-- చేవతానూచి 

రామమూర్తి. నగర్ నెల్లూరు. 17+, 184 పురుషనామనూచి 
రామరాజు, పల్లై వెంకట. 19- పురుషనామసూచి 
రామరాజువారి. కం(డిగ నెల్లూరు. 41 పురుషనామసూచి 

రామలింగా. పురం కోవూరు. 824-; గూడూరు. 24; నెల్లూరు. 174, 
18+, 41+, 68+ సరుషనామసూచి 

రామవరప్పాడు కావలి. 78 రానువరం _ పాడు (గామనామనూచి 

q మ.వరం. పృురుషనామ సూచి 

రామస్వామి. దొరువు గూడూరు. 94-- పురుషనాముసూచి 
రామస్వామి. పర్ణ ' ఆత్మ. 507. పృరుషనామసూచి 

రామళాస్తు9లవారి. కం(డిగ వెంకట. 77 పురుషనా నుసూచి 

ఓ రామకశౌాస్తు9లు = అ. 

రామానాయుడు, పై ఉదయ, 1224 పురుషనామసూచి 
రామానుజ. పురం కావలి. 47 పృురుషనామసూచి 
రామా. పురం ఆత్మ. 101+; కావలి. 59; కోవూరు. 424, 55. 

రాపూరు రితి; వెంకట. 1:9; సూళ్ళూరు, 150 పృరుషనామసూచి 
రాదూప్పరోం ఉంఫ్ దామం. చెళ ఉదయ. 1] పృురుషనామ సూచి 
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a రామి. పల్లె రాపూరు. 784- ప్రీనామసూచి, జ్వ రామ ఇ 

రాముడు. పొలెం నెల్లూరు, 8వ, పృరుషనామసూచ్చి 

రాయ పెద్ది. పాలెం గూడూరు, 140 పృరుషనానుసూచి 

రాయ _ రాయడు. పెద్ది = పద్ద. ఇ 

రాయ ౬ పేడు కోవూరు. 16+ పృరుషనామనూచి 

రావిగుంట. పల్లె _రాపూరు, 67+ స్టలనామసూచి 

రావి. గుంట వృక్షసూచి. రావి ౧ రాగి _ రాగిచెట్టు Pipal tree 

Ficus religiosa 

రావిగుంట. సాలెం గూడూరు. 151 స్టలనామసూచి 

రావి. పాడు ఉదయ. 88; వెంకట. 188 వృక్షసూచి 

రాపిమాను. దిన్నె ఉరఫ్ వెంపల్నె.తోక ఉదయ. 19 వృక్షసూచి 
రావిమాను = రాగిచెట్టు. 

రావిళ్ల వారి. పాలెం ఉదయ, 86-- కుటుంబనానుసూచి 

వ రావుల ఎక,రావి _ రావిచెట్టు 

రావుల. కొల్లు ఆత్మ, 54-+-; కావలి. 15 వృక్షసూచి 

ఎ రావులు. అ ఏక. రావి ౧ రాగి = రాగి చెట్టు 

రావుల. గుంట నెల్లూరు. 79; సూళ్ళూరు. 12 వృక్షసూచి 

రావులవారి. పాలెం గూడూరు. 96- కుటుంబనామసూచి 

రావూరు నెల్లూరు, 87+ రావి _ ఊరు. వృక్షనూచి 

రావూరువారి. కర్మడ్రిగ నెల్లూరు. 414 కుటుంబనామసూచి 

రావూరివారి. తోటలు నెల్లూరు. 45-- కుటుంబనామసూచి & రావూరు.ఇ. 

రుద. కోట కావలి. 6 చేవతాసూచి (పురుషనామసూచ్చి 

ఉసం. ర్యుదః _ శివుడు రుదమీద ఏర్పడేపేర్లు. రుద, రుద్రయ్య. 
రుద.వరం గూడూరు. 48 దేవతాసూచి (పురుషనామనూచ్చి 

రుదయ, పాలెం గూడూరు. 58 పురుషనామసూచి 

రెట్ల. పల్లై గూడూరు. 86-4; సూళ్ళూరు. 28+ అనృష్టం 
=< త, రెప - రెండు 

రెట్ల, మాల సూళ్ళూరు. 1687 అస్పషం 
న్ వ 
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[ఈ (పాంత్యమున బౌద్దమతము తరువాయి కాలమున ' కూడ కొంత 

వరకు ఆచరణలో నుండెననుటకు నిదర్శనము లున్నవి గూడూరు 

తాలూకాలోని రట్టమాల యన్నుగామమున _పసన్నకాలహసీ శ్వర 
రు | అమన్ 

ఆలయము చెంతనున్న యొక యజన శాననమున బుద్ధదివునికి వందనము 
॥ న ; aa శి జంగా అ జా అపాం లర్చింపబడినది. శః రట్టమి ర్త (గాముము రెడ్డిపాశెము ష్బెనే ఫ్రై ర్వ 

సమ్ముదతీరమున దానికి దక్షణమున పదిమైళ్లదూరమున నున్నది. 

(భారతి సెపెంబర్ 1946 
ఖల 

రెడ్డిగారి. కండిగ ఆత్మ. 108+ కులసూచి 

ఇ రెడ్డిగారు అః రెడ్డి - ఒకికులం. సాధారణంగా కాపుల సేరలో 
ag] 

అనుబంధం. (CTS!. 3) 

రెడ్డి, గుంట కోవ్లారు. 55+: గూడూరు. 12 కులసూచి 

రెడ్డ, పాలెం గూడూరు. 150, 151 (BIt1150, 81811 151) కులనూచి 

రెడ్డి, పాలెం కావలి. 88-- కులనూచి 

రెడ్డ, దిన్నె. ఉదయ. 96 కులసూచి 

షయరెడ్రు =, అ, ఏకా రెడి 
ణ్ స G 
రేగడి, చెలిక కోవూరు. 29-- భూనూచి 

రేగడి _ నల మటినేల, 
॥ (se) రు 

శేగడి. పల్లె. రాపూరు, 70, వేంకట. 744- భూసూచి 
శేగళ్ల సీతమ్మ తోట నెల్లూరు. 87- స్త్రీనామసూచి 

ష్ రెగళ్ల అ ఏక, రేగడి 

కేజి. మాల కావలి, 5-- వృక్షసూచి 
గ ₹గిచెట్టు Zizyphusjujuba Lamk, 

పల్లె కావలి, 5-- కులనూచి 

reer గొల్లవాడు (MAMP. 758) 

రేవిళ్ల, ఎృరగుంటపాలెం రాపూరు. 88 వృక్షసూచి 
రవిళ్ల 0౧ శెగిళ్ల, ఏక, రేగిచెట్టు వరగుంట, పాలెం (గోంద్వి. 
స్టలనామసూచి, 

రే వూరు ఆత్మ 59 కులనూచి 
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In the Atmakur taluk of a Village named Réviru which 
may aptly be identified with the Reyiaru of the inscri 
ption (E. 1. 29, 1951-52) 

రైటరు. స్మృతం గూడూరు, 88- పరిపాలనానూచి 

< qo, Writer 

ర్యాయల, పొఠతెం నెల్లూరు, 116+ జంతుసూచి, (మత్స్యునూచ్చి) 

గ్రోసనూరు సూళ్ళూరు, 25, రోసన - ఊరు పృరుషనామసూచి 

రోసన ౬ రోస - అన రొస - పర్మాకమం, 

లంక, పాలెం వెంకట, 206 భూసూచి (కుటుంబనామ సూచి) 

లంక - నదుల పాయల మధ్య దిబ్బ వేసిన నేల సామాన్యంగా ఒండు 

నేల, ఏటి నడుమ దిబ్బ (మా,వృ, 1) బోయ కమ్మవాళ్లలో ఇంటిపేరు 

లక్కరాజు, పల్లె ఆత్మ, 5/+- పురుషనామసూచి. చూడు మినగల్లు 

లచ్చి. పాలెం కోవూరు. 174 స్త్రీనామనూచి లచ్చి లక్షీ సం, లక్ష్మీ 

లక్ష్మక్క-. కండిగ గూడూరు. 76 స్త్రీనామసూచి లక్మి _ అక్క. 

లక్ష్మణరావు, పల్లె ఆత్మ, 514- పురుషనామసూచి 

లక్ష్మీనారాయణ. పురం కోవూరు. 889-- పురుషనామసూచి 

లక్ష్మీ. పరం ఉదయ, 884; కావలి. 28, 55; నెల్లూరు. 17+, 18+ 

ప్రీనామసూచి 

లక్ష్మీపురం. కం్య6ఉంగ కావరి. 28-4 (గామనామసూచి 

లక్ష్మీరాం. పల్లె వెంకట. 101 పృరుషనామసూచి 

లాలా. తోట నెల్లూరు. 17-. 18- పురుషనామసూచి 

జ హిం లాలా- 51, Master. 

లాలా. పేట వెంకట. 59 ప్పరుషనామసూచి 

లింగక. గుంట ఆత్మ, 82; కావలి. 67; నెల్లూరు. 914 స్ర్రీనామసూచి 

లింగ - అం లింగ - అమ్మ లింగ _ (శివ) లింగం. లింగం-జంగం 

వాళ్ల లో ఇంటిపేరు. (751.4) పోల్చిచూడు - లింగాయతులు, ఒక 

శైవ వతెగ, వీరశైవులు. లింగమీద ఏర్పదేపేర్లు, లింగమ్మ, లింగన, 

లింగమనాయుడు, లింగరాజు, లింగాయ, లింగా రెడ్డి చూడు దిగువ 

ఆరోపొలు 

లింగం. పాడు సూళ్ళూరు. 100 న్రీనామసూచి 

లింగన, పాలెం కావలి. 40+; రాపూరు. 80-4 పురషనామసూచి 
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లింగ. పాళెం రాపూరు. 17 స్పరుషనామనూచి 

లింగమనాయుడు, పల్లె వెంకట. 158 పుటషనామనూచి 

లింగమనేని. పళ్లై ఉదయ. 1004 పురుషనామసూచి, నేని ౬ నాయుని. 

లింగరాజు. అగహారం _ కావలి. ర్2- పురుషనామసూచి 
లింగ. వరం గూడూరు. 944 పురుషనామసూచి 

లింగ. సము[చం రాహారు. 106 వెంకట. 20 పురుషనానుసూచి 

లింగాయ. పాలెం నెల్లూరు. 8'/-- పురుషనామసూచి 

లింగారెడి, పలె వెంకట. 174 పురుషనామసూచి 

అపి. కటుబిడి వెంకట. 115 పరిపాలనాసూచి 
త Seizure కొట్టు బడీ (గా.ద్వి. 

లింగాల. పాడు కావలి. శీ! కుటుంబనామసూచి 

లింగాల _ రెడ్డలో ఇంటిపేరు 

లెక్క_లవారి. పాలెం ఉదయ. 84-- కుటుంబనామసూచి 

లెక్కలు = అ - మొత్తం, కూడిన, డబ్బులు పోల్చిచూడు. తె, 

లెక్కించు క. లెక్క. మ. లెక్కం చూడు కఊని, లెక్క, కమ్మ 

కులంలో ఇంటిపేరు (06151. 4) 

లేగుంట. పాడు కోవూరు. 78 స్టలనామసూచి 

లే. గుంట చూడుదిగువ 

లే. బూరు నెల్లూరు, 28. 41 (BitI 28, Bit I1 41) ? పౌర్వాపర్యసూచి 
It is stated in the inscription that Limbiru was situa. 
tedin the subdistrict of Nelliru in the district of 
pakanadu 

Le(m)biiru the earlier name for Lébaru seems to 
mean the new or Younger village for lem or lema in 
Telugu means ‘tender’ as against an earlier settlement 
22040200 | [16 name appears to have originated as Lema- 
iru and became LéEmburn and finally Lébdru. (JAHRS. 
12 April 1939)} 

వంగల్లా కోవూరు, 89; 684- అస్పష్టం జ? వంక = కల్లు 
వంజి. వాక గూడూరు. 116 [వంజివాంక ? 1614.15 NL1. 110-7-8] 

?నన్యసూచి. వంజి &్వ గోం. వంజి - వడ్డు 
వంట. పాలెం నెల్లూరు. 121 కుటుంబనానుసూచి 

వంట _ వంట చేవా పేళ్లు 

వండ్లూరు రాపూరు. 18 అస్పష్టం 

వట. గుంట గూడూరు, 857 నామాన్యనామనూచి (వాస్తు సూచ్చి 

వట - గుండం (శర 



జగ్ కెల్డ ల్రో ర్ 3 Cc} 0 cy ర్చి అ ఆ. షా వై (= 
-] fA 2] గ్ 

శ 4 ల 

౧ 

వడ్ల. పూడి రాపూరు, 47 కులసూచి 

వడ్ల - వ్యడంగి, వడ్లంగి, వర్లవాడ్కు కొయ్యపనిచేసేవాడు 
వడ్లమూడి. పల్లె. ఆత్మ. 604; ఉదయ. 01+ (గామనామసూచి 

వడ్డవాని, పల్లె గూడూరు. 14! కులసూచి 

వడ్డవారి, పల్లె ఉదయ. 124 కులసూచి 

వన్నూరప్ప, పాలెం ఉదయ. 82+ పురుషనామసూచి 

నరకని. పూడి నెల్లూరు. 79+ [వరకల పాండు గామానికి (పతినామమైన 

తిరువెంకటనామ(గామము. 16ళ. Nl.2.1138. 4.87 పృరుషనామనసూచి 

వరత్తూరు సూళ్ళూరు. 382 అస్పష్టం. 

వరదన్న, పల్లె వెంకట. 102 పృురుషనామనూచఛి 

వ్వ వరద - అన్న సం. వరదః - వరాలిచ్చేవాడు, 

వరన. కట్ట కావలి. 61+, 62+ సలనూచి 
థి 

వరవ - నీకు వచ్చుటకు ఏర్పరిచిన కాలువ 
లె, 

వరికుంట. పాడు ఆత్మ. 80; ఉదయ. 586 స్టలనామసూచి 

వరికుంట సస్యసూచి, వరి (బహు). వడ్లు Paddy, ఒకరకం ఆహార 

ధాన్యపుపైరు 

పరి. కొండ నెల్లూరు. 17 [నరిగొండ చెర్వుకు. 1500. NL2.111, G7] 

సస్యనూచి 

వరికొండవారి. తోపు నెలూరు. 28-4 కుటుంబనామసూచి 

వరిణి కోవూరు. 19 అస్పషం 
ల రు 

వల్లి, మడు గూడూరు. 51 

పర్తి, పాలెం గూడూరు. 182-- ప్రీచేనతానూచి 

వల్లి 0౧ వళ్ళి _ స్ముబహ్మణ్యన్వామి భార్యలలో ఒకరు 

వర్తి, పేడు గూడూరు. 86 స్రదెవతాసూచి 
గ 

వల్లి. వేడు వెంకట. 145 ప్రీదేవతాసూచి 

వల్లి వేడు ఇంటి పేరుగా కూడా ఉన్నది 

వలూరు. నెలూరు. 66 వల ఒ ఊరు ? కుటుంబనానుసూచి 
య య య 

9 శషణసూచి, పోల్చిచూడు వాలమేడు. 

వలయ? సలన = ఒకరాజసంశం 
గా గ 



వల్లారు, కర్మడిగ నెల్లూరు. 5 

గారు. 46 -86 NI.2.10. స్మ వవ్వేరు కోవూరు. 46 [నవ్వేరు 1585-86 N1.2.10.9] అస్పష్టం 

వసంత, తోపు సూళ్ళూరు. 19-4-. 1184+ ప్రనామనూచి 

వాకొటివారి, కం(డీగ గూడూరు, గ6 కుటుంబనామసూచి ౬ వాకొడుఎఇ, 

వాకాడు గూడూరు. 78 ఉవాక-_కాడు ? జలసూచి 

[గూడూరు తాలూకా సమీపమున స్వర్ణముఖి దక్షిణపు గట్టున దుగరాజ 

(గామనానుసూఓ 

సటణమున కుత్త నాన. నంద నానరు. వెలిసి యున్నది. అ ఒడ రేవ 
యు 

పటణమని పు అదియు కాల్యకమమున ఉస్పెన వలన 
ను 

మునిగిపోయినట్లున్నది. అచటనే (పసు తము వాకాడు (గ్రామము కలదు, 
aa) [ana 

(వినం సప, 432 

[కొన్ని శ శతావాల! కితం వందనబ్చరి అనీ పిందబడుతూ ఇప్ప a కోట, 
(o) 

వాకాడు (గామాలను రెంటినీ కలుపుకొని వాకాడు సెదపట్రణంగా 

ఊరి (పజల సహృదయతవలన వందనప్పరి అని పిలి 

ఆ ఊరికి ఖికం కోసం ఒక జంటవచ్చి ఆ (గ్రామస్థుల నుండి ఖిక్షన్ని 

పొందలేక ఊరి పొలిమేరకు వచ్చి కోపంతో కడుప్పలోని _సేగులను తీసి పమ్మిత 

మైన జంధ్యంగా అలంకరించి ఆ ఊరిని ““ఏందనప్పరి కాదిది వల్ల కాడు వాకాడు” 

అని శపించిర్. వాకాడులో వాక అంటే నది కాడు అంచు అడవి లేక శ్మశానం 

అని వాడ అర్ధము కలడు. అనగా నదిపక్కన ఉండే అడవి లేక శ్మళానము. 

(GT. FF. న 32) 

వాక్యం వెంకట. 110 [వెంకటగిరి శీమలోకి చెళ్లు వాక్యాం అనే (గామం 
గ ue 

మెకం. 311. 967] ? కుటుంబగానుసూచి 

వాగర. నెలూరు. 81--? కుటుంబనామనూచి 
అలాని ne) 

బాగరు గూడూరు. 1605 అస్సషం 
i రు 

వాటం. ఒడు నూళ్ళూరు 141 అస్పష్షం 
ఫే! 

వాడ. పాలెం గూడూరు 152+ జనవదనూచి 
వారజాళివారి. కొండిగ, నెల్లూరు, 87-4 కుటుంబనామసూచి 

ag) 

వారడాశళిఎ[ గామనామం, ఎవ పుణ్యకీ(తం, (దాహ్మణుల్లో ఇంటిపేరు. 
ధా “వ్ వాల, ముడు గూడూరు. 108 [వాలమేడు మెకం. లిర్శీ, 261] విశేషణ 

సూచి, వాలజ్వత, వాల్ ఉజాల, Youth, tenderness (T. ౬) 
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వాల్మేటి వెంకురెడ్డి. దొరుప్ప నెల్లూరు. 28 పస్పరుషనామనూచి 

వాల్మేటి య వాల్మేడు అభ. చూ దుస న 

వావింట. పర్తి రాపూరు, 28 వృక్షసూచి 

వావింట పర్యా. వాయింటచెట్టు. Cleomepentaphylla, చూడు వావింటాక 

వావి, లేరు. రాపూరు. 24 వావిలి _ ఏరు వృక్షసూచి 

వావిలి = వావిలిచెట్టు Vitextrifolia Linn. 

వావిళ్ళ కోవూరు, శిక్ (వావిళ్ళచెర్య్వు? 1088 - ఏ8. N1, 2. 118 - ల్స్ వృక్ష 

సూచి, ఉవావిలి-లు-అ. చూడుసెన 

వాదిళ్ళ. దొరువు, గూడూరు. 989+ వృక్షసూచి 

వావిళ్ళ. పాలెం గూడూరు. 111-- వృక్షసూచి 

వొసిలి ఆత్మ, 49 అస్పష్టం 

వింజమూరు. ఉదయ. 84 అస్పష్టం 

6? వింజమ - ఊరు 

విందూరు గూడూరు. 2 (నిందూరి 1534 - 85. Nl. 1. 111. 18) అస్పష్టం 

వికాలవారి. కం్శడిగ. వెంకట. 41+- కుటుంబనామనూచి 

విజయ, నెల్లూరు. గూడూరు. 54 పురుషనానుసూచి 

జసం. విజయః నెల్లూరు. (గా. ద్వి, సస్యసూచి 

వివ. లూరు. _ కోస్తూరు. 80 (వుదయిగిరి సిళులోని విడవలూరి 1582-88 

Nl. 2. 124. 16. 100) విడవలి - ఊరు వృక్షసూచి 

విడవలి - బొరుచెట్టు, ఇండ్లకు క స్పేతృణ విశేషం 

నగర్ గూడూరు. 79-4 పురుషనామసూచి 

విద్యఠికుమారొయాచ. సమ్ముదం వెంకట. 89 స్పరుషనామసూ వి 

వెంకటగిరి జమీందారులలో ఒకరు. 

(29 వ తరంవాడైన సర్వజ్ఞకుమారయాచమనాయుడు (1600 - 1748) 

ఆనాటి (పభువులందరికన్న గొప్ప విద్యావంతుడు, వీరుడు, (గంధక రకూడా 

ఆ కారణానే ఈయన లోకాన విద్వత్కుమారయాచమనాయుడని, ఈయన 

సంస్థానం విద్వత్సంస్థానమని నుతులు పొందిన.... (గోపీనాథ వెంకటకవి - 

వెంకటగిరి సంస్థానప్పకవులు పుట 29-80, ఈయన పేరుమీద ఈ (గ్రామనామం 

ఏర్పడి వుండవచ్చు. విద్వత్ - విశేషణం కావచ్చు. 

పిన్న. మాల, సూళ్ళురూ. 10 అస్మష్టం 
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విరు, నారు ఆత్మ. 106 అస్పష్టం జ? నీ 

విరూరు ఉదయ. 85 అస్పషం పోల్చిచూడుపైన 

విలియం. పేట కోవూరు. 50-4 పురుషనామసూచి 

< 90. William 

విలుకాని, ప్లై నెల్లూరు 78 సామాన్యనామసూచి 

= విలుకాడు - ఇ 

విశ్వనాథ. పురం గూడూరు 82-4 ; వెంకట, 49 పృరుషనాముగూచి 

వసం. విశ్వనాథః - శివుడు 

వీరకుమారయాచ. సముద్రం వెంకట. లర్ పృరుషనామసూచి 

సీర _ విరుదుసూచి. కుమారయాచ - వెంకటగిరి జమీండారులలోఒకరు 

వీరన ఆ కొల్లు కావలి, 17 _ పృరుషనామనూచి 

జ వీర-అన సం, వీఈంవీరుడు. వీఠరమీద ఏర్పడేసపేర్లు వీరయ 

వీరారెడ్డి. చూడు దిగువ అరోపాలు 

పీరాయ. పాళెం రాపూరు. 66 పృరుషనామసూచి 

రెడ్డి ఉదయ. 68+ పురుషనామసూచి 

వీరారెడ్డి, పాళెం కావలి. 20 ; కోవా 11+ పృరుసనానునూచి 

వీర్ల . గుడిపాడు ఆత్మ 50+ మతసూచి 

& వీరలు_అ-వీర శై వులు ఏర్ల _గొల్లకాపుల్లో ఇంటిపేరు (0751-51. 

గుడి. పాడు (గా. ద్వి 

వీర్ల . గునుపాడు వెంకట 188 మతసూచి 

వీర్ణ-చూడుపైన. గును. పాడు (గా. ద్వి కుటుంబనామగూచి రెడ్డలో 
ఛం 

ఇంటిపేరు 

క్ తిమ్మసానిపల్ల ఉదయ. 29 మతసూచి 

దెంకట సం, పంకట ౨ పాపాలను పోగా పైవాడు 

వేంక చేశ్వర స్వాము, 

(వెంకటగిరికి పూర్వం కలిమిలి అనిసేరు. వెలుగోటి వెంకటాది యను 
(నభుప్పు ఆ పట్టణమును ఆక్రమించి దానిని వెంకటగిరిగా మార్చినట్లు వెంకటగిరి 

వారి వంశచర్మితలు తెలుపుచున్నవి, ఈ చెంకట్యాడి కస్తూరి రంగప్ప పెట్టి 
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నాయన రాయప్ప నాయని ప్కతుడు, వెలుగోటి వారిలో 19 వ తరమునకు 
(16 శ్ర చెందినవాడు. ఇతని ప్మతుడే భానుమతీ పరిణయకృతి భర 

ఈతడు వెంకటగిరి రాజ్యస్థావన చెనిన -షయడును సెంకటిగిరి కైఫియత్ 

ఇట్లు DO HD “ee ఇతని దినములలో వెంకటగిరి రాజ్యం 

సంపాదించి (పభుత్వందేశినాడు. ఇదిగాక బహుపరా!క మంగలవాడై (పథ్యాతిని 

పొందినాడు. యితని దినములలోనే వెంకటగిరి అనే కత. కలిగినట్టు 

అగుపడుతున్నది, అంతకుమునుప్ప యీ గాామంపేరు కలిమిలి అని గంధ 

శాసనాలవల్ల అగుపడుతున్నది. ఈ (గామానికి పూర్వం కిలిమలి అనే నామ 

దేయం క్రలగడానికి కారణం యేముంపే యీ గాంమానికి తూప్పన గామశ క్రి 

కలివేలమ్మ అనే శక్తి దేవాలయం" వున్నందున ఆ శకెని ఆశ్రయించుకొని 

కొందరు యిండ్లు గట్టుకొనియుండి నందువల్ల కలిమిలి అనే నామచేయం కలిగెను. 

యిక్కడ గొబ్బూరి జగ్గరాజు కోట గట్టుకొనియుంశగా పైన చెంకటాది 
నాయ అతల వెళ్ళగొట్ట తాను ఆ కోటను ఆ(కమించుకొని పూర్ణం వున్న 

శో mE య ప మ తోళి వే? బంక టాది పర్యనతాకు ఉత్తరం 4 ఆమవల 

సారం వున్నందుననున్నూ ఈ (గాహానికి చంకిటగిరి అనే విష్ణుపర మై బున నామం 

ee శేషచల పర్యతానకు తూర్పు మూడు పరుగులయుద వున్నందు 

ననున్నూ ఈ శేషాచల పర్వతానికి దిగువ చెంకటగిరికి నె = రుతిమూలను ఒక నది 

పట్టి అది ఆ చెంకటగిరి (గామానకు తూచ్చుగా గుంబ్రిమడుగు అనే పేరుగరిగి 

(ప్రవ నహిసూ ఘూయున్నది. (గోపీనాథ 'చెంకటకవి = వెంకటగిరి సంస్టానప్పు కవులు 

పృ. 11. 12) 

చెంకటమీద ఏర్పడే పేర్లు వెంకటమ్మ, 'వెంకటరంగ వెంకటరావు 

వెంకట రెడ్డి, వెంకటాద్రి వెంక పేశు, చూడు దిగువ ఆరోపాలు 

వెంకటమ్మ, పేట ఉదయ, 94 స్తీనామనూచి 

డెంకటరంగా. ప్పగం ఉదయ, 46+ సరుషనామసూచి 

వెంకటరావు. పల్తె ఆత్మ, గీ]-- ; ఉదయ. (8-- పుదుషనామనూది 

'వెంకట రది. ప్లై ఆత్మ 67, (౧5; వెంకట, 118 పృరుషనామసూచి 

వెంకట రెడ్డి. పాలెం గూడూరు. 55, 79+, 118); నెల్లూ రు. 1142 

సూళ్ళూరు 72-- పృడషనామసూచి 

వెంకటా. చలం నెల్లూరు 59 -- పురుషనామసూచి ( చవతాసూచిి 

వెంకటాచలం. దిబ్బ నెల్లూరు, సర [గామనామసూచి చూడుపె న 

వెంకటా(ది. పాలెం సూళ్ళూరు. 1710t పురుషడెవతా సూచి 

© 

. 
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"వెంకటా. పరం ఉదయ. 102 ; రాహూరు. 2/4 పృరుషనామనూచి 

వెంక పేశు, పల్లె గూడూరు 8-- పురుషనామసూచి 

కంపే. పావెం కావలి. 7౧+ పురుషనామనూచి 

వెంక చెళ్వర. పరం సూభ్ళారు. 85+ పురుషనామసూచి (దెవ తాసూచ్చి 

చెంకన. పరం కోవ్లరు. 81 పురుషనామసూచి 

చ వెంక_అన,. వెంక వెంకట. చూడు వెంకటగిరి వెంకమీవ 

ఏర్పడే పేర్లు. వెంకన, వెంకయ, వెంకు రెడ్డి. చూడు దిగువ ఆరోపాలు 
'వెంకన. పాతం కావలి. 19 ; గూడూరు 81+; నెల్లూరు 70, 72, 

105, 1164 పురుషనామసూచి 

గూడూరు 81+- ; కోటకు ఆక్జ్లయబుందు వెంకన్నపాశెం అనే 

శోతియ (గ్రామం వావిళ్ళ వెంకన్ననా యడు కట్టించినాడు, (మెకం. 

849. 172) 

చెంకయగారి. పాళెం కావలి. (61+, 624) పురుష షనామసూచి 

చెంకురెద్ద. మిషను నెల్లూరు 174+ పరుషనామసూచి 

చెంగం. పల్లె ఆత్మ 62-4 ; ఉదయ. 1214- త్రీనామసూచి (ఇవతాసూచి) 
< వెంగ-అం ఇ వెంగ-అన్ము, వెంగ & వెంకట. చూడు వెంకటగిరి 

వెంగమీద ఏర్పడే పేర్లు. _వెంగమ్మ, వెంగన, వెంగమనాయుడు 

వెంగమాంబ, వంగా రెడ్డి, చూడు దిగువ ఆరోపాలు. 

వెంగన. గుంట కోవూరు 18+ పురుషనామసూచి 

వెంగన ,పల్లై ఆత్మ. 08+ పురుషనామసూచి 
వెంగన. పాలెం, ఉదయ, 79-- పృరుషనామసూచి 

వెంగనునాయుడు. పల్లె ఆత్మ, 60 ; వెంకట, 106 పరుషనామసూచి 

వెంగమాంబా. పురం ఉరఫ్ వెంగు, పాలెం, ఉదయ, 40-- ప్రీనామసూచి 
వెంగమాంజా. పురం గూడూరు 58 ; వెంకట. 105 స్రీ9నాముసూచి 
వెంగమ్మ. గుంట కోవూరు 864 ప్రీనామసూచి 

వెంగారెడ్డి. పాలెం కోవూరు. 42-4 పురుషనామనసూచి 

వెండ్లూరు. పాడు సూళ్ళూరు. 124 రూ. యండ్లూరుపాడు (ము. ప) 
(గామనానమునూచి 

వెం, దోడు గూడూరు, 24 (డెందొటి మెకం, 811.1) ? వృత్షసూచి (ఎ ద్ 

వెం వేం (వేము) వెపచెట్టు. 
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సేింపటివారి, పల్లె వెంకట. 11 కుటుంబనామనూచి 

వెంపటి = (బ్రాహ్మణుల్లో ఇంటిపేరు 
'వెంబు, లూరు వెంకట. / [వెంబలూరి మెకం. 868.127] స్టలసూచి 

యత. ౪6౧౧04 - plain (T.L) 

వెట్టి. పాలెం ఉదయ. 88+-; కావలి. 14+ కులసూచి 

వెట్టి _ వెట్టివాండ్డు విశేషాలకు చూడు (6751. 7) 

"వడి. చెర్ల గూడూరు, 11 అస్పష్టం 

వెడిచెర్ల. మిట్ట నెల్లూరు, 874 (గామనామసూచి 

వెదన. పర్తి రాపూరు. 21+ అస్పష్టం 

వెదన అ? వెదురు 

చెదురు. గుంట వెంకట. 14 వృక్షసూచి 

వెదురు _ వెదురు చెట్టు Bambusaarundinacea. 

"వెదురు. పట్టు సూళ్ళూరు. 77 వృక్షసూచి 

వేలం, పల్లె వెంకట. 68; 17+, 19+ కులసూచి 

వెలం ౧ వెలమ _ వ్యవసాయం వృత్సిగా ఉండే ఒక తెలుగు కులం 

చూడు కఊని, 

_ వెలం. పాలెం వెంకట 88+ కులనూచి 

'చెలంవారి. దిన్న నెల్లూరు. 18+ కులనూచి 

వెలగ. పొడు అత్మ. 18 వృక్షసూచి 

వెలగ _ ఒకరకం పండ్ల చెట్టు, Wood apple, Feronina elephant 

um Correa. 

వెలగల, పన్న్యూరు సూళ్ళూరు, 78 [వెలగల పన్నూరి 'మెకం. 814-787] 

వృకసూచి, చెలగల ఇ వెలగలు-అ ఏక, వెలగ చూడుపైన, పన్నూరు 

(గా.ద్యి, 

'వెలగల. వాగు _ నూజ్ళూరు, 128 వృక్షసూచి చూడుపైన 

వెలి, కల్లు _ వెంకట. 8 నర్షసూచి 

వెలి _ తెల్లని చూడు కఊని. 

వెలిగంటి. పాలెం ఆత్మ. 111 (గామనామసూచి 

ఇ వెలిగల్లు = ౦టి. చూడుపై న. 
వెలి, గండ్ర కావలి, 2 వర్గసూచి 
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డూ నం మా త ల ఒహ కర అద లొ 

వెలి, చెర్ల క ths గ. చర్ల (ALV) వర్ణిసూచి 

చెలి, గాజులపలె సూళ్ళూరు. AT ues 
సవ. ఆ 

గాజుల. పల్లె (గాంద్వి. కులసూచి 

టూరివారి. పారెం అ 11+ కుటుంబనానుసూచి 

ఒ వెల్తటూరు = ఇ. (గామనామం. చూత కడఊని, 
(ag) 

వెం. పాడు ఉదయ. 40 వృడనూచి 

ము వేపచెపు Margosatree. Azadirachta. Linn 
రు 

వ 
(we 

h 
ఆ ye వీ el, 

కలలు క్. రు, 74 

అని = 
గ  జగీదెతు 

యు 

గ CMC RN 
గుం ఊరు రాదూ 

వేటగిరి. పాలెం సూళ్ళూరు. 96 కులసూచి 
HA. A tamil class found in the chingleput district. 

The members there of are émployed in hunting, culti- 

vation and the manufacture of wild date baskets Their 
title is nayakan, (06131. 7) 

వేణుం. బాక సూళ్ళూరు, 74 &? చేణు _ అం పాక 

అందాక (గా.ద్వి,. పోల్చిచూడు ఆబాక, 

చేదంవారి, అగ్రహారం నెల్లూరు, 174-, 184- కుటుంబనామసూచి 
పూడూరు దావిడుల్లో ఇంటిపేరు 

చాయ. పాలెం నెల్లూరు. 51! పురుషనామనూచి. < mI అయ్య, 
నాడు సూళ్ళూరు. "153 అక జ? ఉగినాడు 

జా ఆం మయ్యె నవం ర బు న్ ఒమారెడ్డి, పాం ఇల్లూరు. £8--. పురుషనానునూచి. ఇ చేము, 
చే మారెడ్డి వెంకురెడి. తోపు నెలూరు 45-- పురుషనామసూచి డె pa ఆ ఠి లచ్చి చ గణాంయయయాలణ 
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వేములగుంట. పాలెం నూళభళ్ళూరు. 71, 852 స్టలనామనూచి 

వేముల. గుంట కుటుంబనానుసూచి. జ వేములు -అ- ఏక. వేము 

వేపచెట్టు. వెముల ఇంటిపేరు కూడ, 

వేముల. చేడు రాపూరు. 102 కుటుందినామసూచి 

వేముల. పాడు కావలి. 86-- కుటుంబనామసూచి 

వేముల పాలెం గూడూరు. 4-౧ కుటుంబనామసూచి 

వేలు. కాడు సూళ్ళూరు. 51 దేవతాసూచి 
షత. వేల్ దేవుడు (న్న బహ్మణ్యస్వామి) 

వేలూరు సుబ్బరామి రెడ్డి, తోపు నెల్లూరు. 284- పురుషనామసూచి 

వేలూరు _ (గామనామం 

వేల్చుల, గుంట ఆత్మ. 20 'దేవతాసూచి 

6 వేల్పులు = అ. వేల్పు ౬ దేవత, దేవుడు. 

వేళ్ళ. పాలెం గూడూరు. 99 ? కుటుంబనామసూచి 

శంకర. అగ్రహారం నెల్లూరు, 17+, 18 పృరుషనామసూచి (దేనతాసూచి) 
జ సం, శంకరః = ఈశ్వరుడు 

శంఖ. వరం ఉదయ, 118 నుతనూచి 

శంఖ = సం. శంఖః = శంఖం. 

శంభుని. తోప్ప నెల్లూరు. 120-- పురుషనామసూచి 

జ శంభుడు = ఇ = శివుడు 

శంభుని. పాలెం కోవూరు. 174, 89+ పురుషనామసూచి. సం, శంభుః 

శంభోశంకర. పురం సూళ్ళూరు. 40+ పురుషదేనతాసూచి 

ఛకునాల. పల్లె ఉదయ. 65 కుటుంబనామసూచి 

= శకునాలు.అ. శకునం ఆ శుభసూచక విశేషం. 

శానయ పాలెం రాపూరు, 58 పురుషనామసూచి 

శానయ & చానయ్య ఉచాన = అయ్య. చాన = స 

శాయి. ఇండ్లు నెల్లూరు, 78+ పురుషనామమాచి, శాయి = విష్ణువు 

శాయి. పేట కావలి. 41 పురుషనామసూచి 

శివరాం, పురం నెల్లూరు. 80 పురుషనామసూచి 

శివాజి, నగర్ నెల్లూరు, 174, 18+ వ్య క్తినామసూచి 
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శీకాయ, పాటూరికర్మడిగ.. నెల్లూరు. $4-- కుటుంబనామసూచి 
పాటూరి. కండిగ [గా.ద్వి. (గామనామసూచి 

శెటి. పారెం కానలి 10 కులసూచి 
ద్ర 

శెట్టి. సమ్ముదం ఉదయ. 97 పురుషనామసూచి 

శేషమ్మవారి. పాళెం కోవూరు. 44- స్రీనామసూచి 

చ శేష _ అమ్మ. శేష సం. ఆదిశేషః అనుచితవిభాగం వల్ల 

ఏర్పడ్డ వ్యక్తి నామం. శేషమీద ఏర్పడేపేర్లు _ శేషమ్మ, శేషారెడ్డి 
శేషారెడ్డి. కం్యడిగ సూళ్ళూరు. 10 పృరుషనామసూచి. చూడుపైన 
(శ్రీ.కొలను ఆత్మ, 80 డేవతాసూచి. (శ్రీ - లక్ష్మి, 

శ్రీభన, వల్లి సూళ్ళూరు. 57 రూ. శ్రీధననుల్లి, (ముప శ్రీధనమ? 

(ALV) పృరుషనామసూచి. &? సం, శ్రీధర విష్ణువు 

(శ్రీనివాస. అగ్రహారం నెల్లూరు, (17, 18+) పురుషనానుసూచి 
<< స౦, (భ్రీనివానః - విష్ణువు 

(శ్రీనివాస, పురం ఆత్మ. 814; కోవూరు. 484; నెల్లూరు (174, 184] 

153 

306 

(శ్రీనివాసరావు, స(తం గూడూరు. 95-4 పృరుషనామనూచి 
(శ్రీ. పరం వెంకట. 82 చేవతాసూచి 
(శ్రీరంగరాజ. సరం కోవూరు 64, నెల్లూరు. 174, 184 పృురుషనామసూచి 

(చేవతాసూచి) శ్రీరంగ & సం. (శ్రీరంగః a విష్ణువు. రాజ ౧౨ రాజు 
గ్రీరంగరాజపురం. కండ్రిగ కావలి. 484- (గామనానుసూచి. చూడుపైన 
(శ్రీరాం. పల్లె వెంకట. 109-- పురుషనామనూచి 

(శ్రీరాం op (శ్రీరామ & సం (శ్రీరామః 

(శ్రీరాం. పురం కావలి, 59-- పృరుషనామనూచి 

సంకురాత్రి, పల్లె రాపూరు. 62 సంస్కృతీసూచి 

సంకోరా(త్రి ౮) సం[క్రాంతి _ హిందువుల ముఖ్యమైన పండుగ 
సంగం కోవూరు, 41 [నంగాము 1551-52 12,104.83; సంగ మేళ్వరునికి 

1227-28 N1.2.102.47 దేవతాసూచి 

చ? సంగమేశ్వర, సంగమీద ఏర్పడే పేర్లు, సంగన, సంగయ, 
సంగస్వామి. చూడు దిగువ ఆరోపాలు 
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[ఇచ్చట బొగ్గేరు, చేరు నదులు సెన్నానదిలో కలవటం దీన్ని వల్ల 
(తివేణి సంగమం అంటారు, ee మేజా ఇది సంగం అనే పేరుతో 
వ్యవహరించ బడింది. (60. FF, ౧, 163) 7 

సంగన, పల్లె వెంకట. 24-- పృరుషనామసూచి 

సంగయ. పాలెం కోవూరు. శ్క్4- పృరుషనామనూచి 
సంగ. వరం వెంకట, 162 డేవతాసూచి 

సంగస్వామి, పల్లె ఉదయ. 8-- పృరుషదేవతాసూచి 

సంజీవరాజు. పల్లై ఉదయ, $08+- పృరుషనామసూచి 
జ సనం, సంజీవః | 

సగుటూరు వెంకట. 196 [సగటూరు మెకం. 858-99; సగుబూరి మెకం. 

844.247 అస్పష్టం 

సజ్జా, వురం నెల్లూరు, 2 కుటుంబనానుసూచి 

దేవాంగుల్లో ఇంటిపేరు 

సత్య, వోలు కావలి. 40 పురుషనామసూచి 

సన్నం, పడియ _ గూడూరు. శ్రీక్{- కుటుంబనామసూచి 
సన్నపురెడ్డివారి. పల్లె కోవూరు. (84 కుటుంబనామసూచి 

సన్నువారి, పల్లై ఉదయ, 1104- కుటుంబనామసూచి 
సము దాలవారి. కండిగ రాపూరు. 109 కుటుంబనామనూచి 

షయసము(ద్రాల-అ, సముద్ర (౧ సము దాల-కెలుగు (కాహ్మణుల్లో = 

కొరవల్లో, కురబ, బలిజ, మాలల్లో ఇంటిసేరు (6751. 6) 

సర్కారివారి. పాలెం కావలి. 62+- కుటుంబనామసూచి 

-ఉసర్మారు-ఇ, యహిం. సర్కార్ _ పభుత్వం 

సర్వాయ. పాలెం కావలి. 82-- పురుషనామసూచి (దేవతాసూచి 

న్ సర్వ-అయ, సర్వ < సం. శర్వః_ఈశ్వరుడు 

సర్వా రెడ్డి. కండిగ సూళ్ళూరు, 102 పృరుషనామసూచి, చూడుపైన 

సర్వీదాబాదు ఉదయ, 68+- సర్వీద - అబాదు ? పురుషనామసూచి 

సర్వే. పల్లై (8110) నెల్లూరు, 91 పృరుషనామసూచి (దేవతాసూచ్చి సర్వే 

చ నర్వ చూడుపె న 

సర్వేపల్లె, కౌలువ నెల్లూరు, T+, 194 (గామనామసూచి చూడుపై న 
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సర్వేపల్లై కాలువ. డొంక నెల్లూరు. 184 స్థలనామసూచి చూడుపైన 

ట్ర. (గా.ద్య్వి- 

సాంబశివ. పుం కావలి. 8 సృరషనామ (చేవతా) సూచి 

సాంబసదాశివ. పురం ఉదయ, సృరుషదేవతానూచి 

సాగావారి. పాలెం నెల్లూరు. 41 కుటుంబనామసూచి 

సాతాని. పల్లె ఆత్మ. 5-0- కులసూచి 

సాతాని - నొతానీవాండు, వైష్ణవ మతానికి చెందిన ఒకతెగ. చూడు 
ఇనా. మ 

కదాని 

సాతానీవారి. పాఠం ఉదయ. 84-4 కులసూచి 

సామంత. మల్లాం సూళ్ళూరు. 58 పరిపాలనానూచి 

సామంత - సామంతుడు 

సామిరెడ్డి. కండ్రిగ సూళ్ళూరు. 150-- పురుషనామసూచి 
న్ స్వామి 

సాయవారి. పల్లె ఉదయ. 294- కుటుంబనామసూచి 
సాయ చాయ - రంగు, కాంతి 

సొరాయి. దిబ్బ నెల్లూరు 78+ సంఘటననూ చి 

సాలె. పేట నెల్లూరు. 774 కులసూచి 

సాలె-సాలెవాండ్రు, నేతనేసే ఒక కులం 

సాలె, పాలెం కోవూరు, 85-- కులసూచి 

సాహెబ్. పాలెం గూడూరు. 1824- పృరుషనామనూచి 

పింగనగాని పాలెం కావలి. క9-- పృరుషనామసూచి 

సింగన & సింగ_అన. సింగ & సం. సింహః, సింగమీద ఏర్పడే పేర్లు 

సింగిన, పింగమాంబ, సింగారెడ్డి, చూడు దిగువ ఆరోపాలు 

సింగన, పల్లె ఉదయ. 106 పృరుషనామసూచి 

నింగనాలత్తూరు సూళ్ళూరు. 29 సింగన-ఆలత్తూరు సృరుషనోమసూచి 

ఆలత్తూరు (గాచ్వి. కుటుంబనామసూచి 

సింగ. పేట కోవూరు. 10 సృరుషనామసూచి 

సెంగమాంబా. పురం వెంకట. 15! స్త్రీనామనూచి 

సింగారెడ్డి, పల్లై ఉదయ. 10 సృదషనామసూచి 
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నిద్ధగుంట. పాలెం గూడూరు. 78, 182 

సిద్ధ,గుంట పురుషనామసూచి. సం. సిదః - ముని. న. సిద్దము 
ఏర్ప డే పేర్లు. సిద్దన, సద్దమ్మ, సిద్ధారె 

సిద్ధన కొండూరు క్ 21 పృరుషనామ 

కొండూరు (గా ద్వి. శిలాసూచి 
సిదమ్మ. కండ్రిగ గూడూరు. 464- స్త్రీనామసూచి 
సిద్ధవరం కావలి. 70-; గూడూరు. 101; రాపూరు. 76, పృరుషనామనూచి 
సిద్ధ, వరం వెంకట. ₹€2 [ వెంకటగిరి తాలూకా శిద్దవరానకు (పతినామమైన 

వరదహా౦బావురం అ(గహారం మెకం. 858 కికవ్యకి, నామసూచి 

[క శ, 1682 దుందుభి సంవత్సరమున 22 వ తరం వాడైన బంగారు 
యాచమనాయుడు వెంకటగిరికి పడమట రెండు మైళ్ల దూరంలో 
సిద్ధ్దవరమను (గ్రామానికి వరదమాంబా పృరమని తల్లిశే డ్ర్ చక్రవర్తి 
వెంకటాచార్యులు కోలాచల వెంకటాచలం మొదలగు పండితులకు 15 
వృత్తులుగ చేసి దానము చేసే సెను. (గోపీ బనాధ వెంకటకవి _ వెంకటగిరి 
సంస్థానపుకవులు. సః వట] 

సిద్ధవరం. వెంక కేశుపాలెం కావలి 70 (గామనామనసూచి 
వెంకటేశు పాలెం (గా.ద్వి. పురుషనామసూచి 

. గుంట వెంకట. 92 పురుషనామసూరి 

పాలెం రాపూరు. కీ- పురుషనామసూచి 
రం కోవూరు, 484 పురుషనామసూచి ఆ సిద్ధ - ఇ 

ర 

© 
© 

co 

వం రెడి. 
అ 

ఎప్ప 
జ ఒ 
yaa రా 19 

గుంట. పాలెం గూడూరు. 118 స్థలనామసూచి 
సిద్దు. గుంట పురుషనామసూచి 

సిరి. పరం కావలి. 68-- దేవతాసూచి 

సిరిథ్షనం. శ్రీ _ లక్ష్మీ. 

సీతారామ, పరం ఉదయ, 8; గూడూరు, 60+; స సూజ్ళారు, 149+ 

పురుషనామసూచి (చేవతాసూచి) ఉనం. సీతారామః 

సీతారెడ్డి, తోప్ప నెల్లూరు, 88- పురుషనామసూచి 

సుంకరవారి, పల్లె వెంకట, 70 కుటుంబనామసూచి 

జ? సుంకు _ అమ్మవారు, సుంకులమ్మ, (గామదేవత 

సుందరగిరి. యానాదిపాలెం నెల్లూరు. 17+, 18+ స్టలనామసూచి 

సుందర.గిరి, విశేషణసూచి. యానాది.పాలెం (గా.ద్వి. 
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సుందరమ్ముగుంట. కట్ట కావలి. ఏ8 స్టలనామసూచి 

సుందరమ్మ. గుంట ప్రీనామసూచి 

సుందరవారి. కర్మడిగ కావలి. 78+ కుటుంబనామసూచి 

సుగ్గు. పలె సూళ్ళూరు, 79 ర్హూ సుక్కి_పల్లె (ALV) పృగుషనానునూచి 
భాం 

పోల్చిచూడు సుగయ్య 

మడుగు భూసూచి, సుద = తెలమటినేల, ఒకరకం తెలని 
ప. ఠి cn 

సున్నంవారి. చింతల ఉరఫ్ తిరుమలనాయనిపల్లె ఉదయ. 68 కుటుంబ 

నామసూచి సున్నం _ నున్నప్పరాయి Lime stone 

సున్నపు, బట్టి కోవూరు. 12 స్టలసూచి 

సున్నప్పబట్టి. పాఠెం కావలి, 81, 62+ (గామనామనూచి 

సునేదారు. పేట నెల్లూరు, 17, 184 పరిపాలనాసూచి 

యథఉ. సుబాహ్దార్ (SUubahdar)-Ruler of a district, Captain 

[ఉయ్యాల కాలువ, స _టంకురోడ్డు మధ్యనుండు వల్లప్ప 
(పచేశమునకు సుబేదారు “ఎట యని శేరు, ఒక సుబేదారు అచటి నివసించి 

యుండుటచేత దానికి సుజేదారుసేట అని పేరు వచ్చినది. 
(విమంసృప్ప4/)] 

తోట నెల్లూరు. 42-- స్త్రీనామసూచి సుబ్బమ్మ, 

ఉఇగుబ్బ . అమ్మ సుబ్బ _ స్ముబమణ్యంలో ఉత్తరభాగం మణ్యం 
లోపించగా శేషించిన పూర్వభాగం, అనుచిత విభాగం వల్ల ఏర్పడ్డ 

రూపం, సుబ్బమీద ఏర్ప డేశే బర్లు సుబ్బానాయుడు, సుబ్బాభట్టు, సుబ్బు 

చూడు దిగువ ఆరోపాలు 

సుబ్బానాయుడు. తోట రాపూరు. 054 పురుషనామసూచి 

వ. కండిగ నెల్లూరు, 784- పృరుషనామనూచి 

సుబ్బుగుంట, పాలెం కోవూరు, 69+ స్టలనామసూచి 

కు సరత పురుషనామసూచి | 

సుబ్రమణ్యం వెంకట, 128 డేవతాసూచి 

సురభివారి. కండిగ వెంకట, 178. కుటుంబనామసూచి 

సురఖి - నుగంధం 

సూరగుంట. తాగేలు సూహారు 58 స్టలనామసూచి 
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సూర. గుంట  ప్పరుషనామసూవి. ౮ సం. సూరః సూర్యుడు 
సూరమీద ఏర్పడే పేర్లు, సూరప, సూరయ, చూడు దిగువ ఆరోపాలు 

రప. ఆగహారం సూళ్ళూరు. 94 పృరుషనామసూచి 
రయ, పాలెం ఆత్మ. 105; వెంకట. 84 పురుషనామనూచి 

భారు. పేట ఉరఫ్ సూళ్ళూరు. సూళ్ళూరు. 118 రూ. సూళ్ళూరు పేట 
(ALV) [Singalanta puram alias Siraliir (a village} 
in Meélanadu 1.06 NI.3:3;: 51౯414: (Suiraliir is 
evidently Salirpet) alias Singalantapurain in 
Véngana.lu a sub division of Paiyyirikdttam 11.6 
Nl. 3. 4.] (గామనామసూచి, 

సూళ్ళూరు ఉ సూచ్ళ - ఊరు సంస్కృకీసూచి, 

ఇంతకు ముందు ఈ (గామానికి *శుభగిరి అనే పేరుండేది. 
జలపళయం వచ్చి ఈ ఊరు మొత్తం మునిగిపోయింది. 200 సంవత్స 
రాల తరువాత సూళ్ళూరుపేట నూతనంగా నిర్మించబడింది. ఈ 
(పొంతంలో సుళ్ళు అనే ఉత్సవం జరగటం వల్ల ఈ ఊరికి ఆపేరు 
వచ్చింది. (ST. FF. P. 48)7] 

సేతు. కర్మడిగ గూడూరు. 59-- పురుషనామసూచి 
పైదాదు. పల్లె రాపూరు. 79-- పురుషనామనూచి అ సయ్యడాదు 

వ్వ ఆర. సయ్యద్ - Lord, Chief, Prince. 

[సయ్యుదు దావూదు అనేవాడు ఒక పన్లై కట్టించినందున ఆ పల్లెకు 
సయిద్దాదు పల్లె అని వాడుకో బడ్డది, (మెకం 349 _ 158)] 

సైదా. శక క 112+ పప చూడుపై న. 

సోం. పల్లె ఉదయ. 174, 484 పురుషనామసూచి (చెవతాసూచి) 
సోంధసోమ & సం, సోమః - చందుడు. సోమమీద ఏర్పడే 

పేర్లు. సోమ, సోమరాజు, 

సోమయాజులవారి. కం(డిగ నెల్లూరు. 7 కుటుంబనామసూచి 

నా సోమయాజులు-అ. సోమయాజి - సోమయజ్ఞంచేసినవాడు. 

సోమరాజు. పల్లె నెల్లూరు, 986 పురుషనామనూచి, 

సోమల, రేగడ ఉదయ, 92 (గామనామసూచి 
సోమల ౬ పుంగనూరు తాలూకాలో (గామనామం 

సోమవరప్పాడు కావలి. 84 సోనువరంఒ.పాడు (గాసునామసూచి 

సోమ. నరం స్పరుషనామసూచి 

లో న ర 



226 

చ! గ్ర శిల ఆత్మ. "8 చేవతానూచి 
[ఇక్కడ సోమేశ్వరస్వామి చేరుకో ఒక శివాలయం ఉన్నది, 

(AT. FF. ౧. 75)} 
మ, సమ్ముదం సూళ్ళూరు, 86 పురుషనామసూచి 

నుసాని. గుంట వెంకట. 76 ? వ్య 

మేశ్వర, పురం కావలి. 79-- చేవతాసూచి 

వ్వర్షయాచ. సముదం వెంకట. 26 పృరుషనామసూచి. 

స్వర్హయాచ - వెంకటగిరి జమీందారులలో ఒకరు. (బంగారు యాచమ 

నాయుడు) 

న్వాతంత్య, పరం సూళ్ళూరు. 19 సంఘటనసూచి 

స్టోన్ హౌస్, పేట నెల్లూరు. 174, 18+ పురుషనామసూచి 

< qo. Stone house (1885 = 1844 మధ్య నెల్లూరుజిలా కలెక్టర్) 
. స్త య యట 

[Gayetter of Nellore District] 

[రైల్వే లైనుకును నవాబుపేటకును మధ్యనుండు (ప దేశమునకు 
స్టోన్ హౌస్ దొరగారి పేరు బెట్టిరి. అందుకని ఆ (ప్రదేశమునకు స్టోన్ హౌస్, 

"పేట అని పిలుచుచున్నారు (వి. మం. న. పు. 46)] 

హవీబుల్లా. పేట నెల్లూరు. 174, 18+ పురుషనామసూచి 
(హవిబ్ _ అల్లా హబిబ్ _ (పియమ్మితుడు (8610౪66 friend) 

a] బల్లులు 

హాసనా. పృరం ఆత్మ. 28 పురుషనామసూచి 

ఉ ఆర. హసన్ = ధర్మం, మహమ్మదు (పవక, మనుమడు 
[హసనాపురము మహమ్మదు మనుమడుగు ఇమాము హనన్ పేరట 
నున్నది. (వి, మం. స, ప్ప, 180] 

హీస్సా.వావిలేటి, పాడు నెల్లూరు. 21 [ వావిలేటి పాటివూరు. ? 1685-86. 
Nl.2, 115. 4.5] పరిపాలనాసూచి 

హిన్సా = ఎక్కువ మందికి ఉమ్మడిగా ఇచ్చిన (క్రోత్రియం, వానిలేటి, 
పాడు (గా.ద్వి. (గామనామసూచి. యవావిలేరు _ ఇ, చూడు వావిలేరు 

హరికెట్టి. పాలెం గూడూరు, 81-- పురుషనామసూచి 
హుసేన్. నగరం ఉదయ. 414+ రూ, హుస్సేన్ నగరం (మా,పృ పురుష 

నామసూచి 

హుసేన్ & హిం. హుసేన్, Proper name. The name of the 
Prophet Mahainmed’'s Grandson 

హుసేన్ సాహెబు. తోట నెల్లూరు. 174, 18 పురుషనామసూచి చూడుపె న 



ఆ. (గామనామ ద్వితీయావయవ నిఘంటువు 

=ఎఅ౦కీ (1) ; సరిహద్దు (తె, క్రో |) 

అంకి అనుబంధంగాగల (గ్రామం (1) డేవతాసూచి (1) జలదంకి 

(జలద. అంకి) 

_అ్మగహారం (20) జనపదసూచి ఉసం. అ్యగహారః రాజులు, జమీందారులు 

సంపన్నులు (బాహ్మణులకు దానమిచ్చిన భూమి లేదా (గ్రామం, 

అగహారం అనుజంధంగా గల (గామాలు : 

పృురుషనామసూచి (4) లింగరాజు. ఆగహారం, శంకర, ఆ(గహారం, 

(శ్రీనివాస. అగహారం, సూరప ఆ(గహారం 

కుటుంబనామసూచి (శ) _గోటూరివారి. అగహరం, మధ్వపతివారి. 

అ(గహారం, వేదంవారి. ఆ్యగహరం. 

కులసూచి (2) గొల్ల, అగ్రహారం, దాసరి. ఇగహోరం 

స్టలనామసూచి (క్ర) తోవుగుంట. అగ్రహారం, నడిమిగడ్డ. అగహారం, 

అత్తితోట. అగ్రహారం, నెమలిమిట్ట. అగ్రహారం, కొమ్మలగుంట. 

అ(గహారం, 

(గామనామసూచి (4) బొమ్మవరం. అగహారం, (కిష్టాపురం,. అగ 

హారం, పుదూరు, అగ్రహారం, మన్నేరి, అగహారం, రామా 

పురం. ఆగహారం, చిగురుపాడు. అ(గహారం 

ఆఇగహారం (పధమావయనంగా ఉన్న(గామం (1) 

(గామనామసూచి, అ(గహారపు. పల్లె 

ఎఅదలం (2) : పర్వతసూచి, కదలనిది, కొండ, పర్వతం ఎ సం, 

అచలమ్ అచలం అనుబంధంగాగల (గ్రామాలు : 

'దేవతాసూచి (1) వెంకటా, చలం 

సాదృశ్యబోధక సూచి (1) భద్రా, చలం 
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ఆశని (1) : ఆటవీసూచి సం. అటవి 

అడవి అనుబంధింగాగల (గ్రామం క 

వాస్తు సూచి (1) కోట. అడవి 

అడవి (పధమావయవంగా ఉన్నగామం (1) 

అటసీనూచి : అడవి. రాజుపాలెం 

-ఆజాదు (శ్రీ) జనపదసూచి ఆ హిం. ఆబాదానీ. 

నగరం 

ఆజాచు అనుబంధంగాగల (గామాలు : 

పృరుషనామసూచి (8) ఆక్చరాబాదు (ఆక బర్. ఆచాదు), 

(మదర్, ఆవాద్యు, _ సర్వీదాబాదు (సర్వీద్ , ఆబాదు) 

జనసంకీర్ణమైన చోటు, 

మదరాదాదు 

(20, ఏ జనపదసూచి 

ఇండు ఆనుబంధంగాగల (గామాలు గ్గ 
(ag) 

పృరుషనామసూచి (1) శాయి, ఇండ్లు 

కులనూచి (18) యానాది .ఇండు (17 ఆరోపాలు) పలి , శ 
లా లాం గా 

దంగు 
ఇండ్ల 

స్టలార్డక సూచి (1) కొట్టాలవద్ద. ఇండ్లు 

(208) : రూ. వూరు పూరు. జనపదసూచి. 
కడఊద్యిని, 7? 

-హారు అనుబంధంగాగల (గామాలు 

వృక్షసూచి (5) ఇందు. పూరు, కను. పూరు (8 ఆరోపాలు) 

కాకి. తలుపూరు 

నెల్లూరు జిల్లాలో పాలెం, 

(7. 62%) గల ద్వితీయావయనమిది. అన్ని తాలూకాల్లో ఈ అను 

బంధం గల (గామాలు కన్చిసాయి 

జలసూచి ఇత, ఎరి పెద్దచెరువు, వ్యవసాయానికి ఉపయోగపడే 

పల్లె తరువాత ఎక్కువ ఆవృత్తి శాతం 

=ఎరి (8) : 

చెరువు (DED. 763) 
ఏరి అనుబంధంగా గల (గామాలు : 

కుటుంబనామసూచి (1) మన్నే ముక్తేరి (ముత్త, ఏరి) 
నాదృశ్యబోధక సూచి (1) హస్త కావేరి (కావి. ఏరి) 

రి స్పష్టం (1) నూన 
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రు (8) ;  జలసూచి, చిన్ననడి. వివరాలకుచూడ (060 4233) 

ఎరు అనుబంధంగాగల (గామాలు 

వర్షసూచి (1) పె డరు (వెడి, ఎర్ఫు 

నృక్షసూచి (2) పెళల్లేరు (పెల్=ఏరు). వావిలేరు (వావిలి. ఏరు 
(గామనామసూచి (1) పూడేరు (పూడి. ఏరు] 

భూసూచి (1) ఉప్పుపేరు (ఉప్పు. ఏరు) 

అస్పష్టాలు (8) వవ్వేరు, పాడేరు, తోడేరు 
ఎరు (పధమావయనవంగా ఉన్నగామం (1) 

జలసూచి. ఏరు. కొలు 
(ag) 

-కం(డిగ (128) ఏ రూ కండిక, ఖండిక, ఖం(డిగ. భూసూచి, పన్ను 

లేకుండా గుత్త కిచ్చిన భూఖండం. వివరాలకు చూడు. కడాాద్విని. 10 

కం(డిగ అనుబంధంగా ఉన్నగామాలు ఉదయగిరి, కోవూరు 

తాలూకాల్లో తప్ప అన్ని తాలూకాల్లో కన్పిస్తాయి. వివరాలకు చూడు 

పట్టిక, కం(డిగ అసమస్తంగా ఐద్యుగామాలకు పేర్లుగా వుంది. 
pan) ng) 

కటి (15) రూ. కట్లన, కట్టువ, కట్ల ఉన్నత భూసూచి. పొలంలో పడ నీళ్లను 
టు ట్ యు గి G (a) 

మటి కొటుక పోకుండా మథ్యవేసిన మటి కట, చేనిగటు కట అనుబంధం 
లు థు శు ల రు ల 

గా గల (గామాలు 

సలసూచి (5) గుంట.కట (2 ఆరోపాలు), తోట,కటి (2 ఆరోపాలు) 
ళం న్్ (sa) 

పరవ. కట్ట. 

జంతుసూ చి (1) నాగుల, కట్ట 

జలనూచి (1) దొరువు. కట్ట 

స్టలనామసూచి (4) నల్ల చెరువు. కట్ట, నాయిడుచెరువు. కట్ట, పెన్నారు, 

సొల్లుకట్ట, దేవదారుగుంట. కట్ట 

అ (1) చలిదేవ. కట్ట 

కటవ (1) (గామనామసూచి, కొదలూరు. కటవ 
టా థు 

కన (1) సలనూచి, కటువ. వలె 
య థి రు య 

ఎరట (1) పరిపాలనాసూచి, అచ్చు. కట్ల 
య క, 

ఎక టుబడి (2) : పరిపాలనాసూచి. భృత్యులు మొదలె నవాళ కు. శాశ్వతంగా 
బ్ ర్ం (ag) 

యిచ్చేమాన్యం. 

కట్టుబడి అనుబంధంగాగల (గ్రామాలు శే 
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రుద నాడునూడి (1) అధ్యాన్నపు నారాయణ. శటుదిడి fw fod ఓ é ఆ Da 

(గామనామసూచి (1) లింగా రెడ్డిపల్లె, జ ప్తి కట్టుబడి (ఈ ఉదాహారణం 

లో జపి తరుపాత కట్టుబడి ద్వితీయావయవంగా చేరడం విశేషం) 
అ య్ 

=కలు (8) ఏ రూ. గబ శిలానూచి. రాయి చూడు (DED, 976) 
aa) ఛ్ 

కల్లా అనుదింధంగాగల (గ్రామాలు : జ 

అంతు (1) న గల్లు వనరసూచి (1) వెలి, కలు 
(ద, వని. 

పొర్వాపర్య సూచి (2 ) కొత్త, నంగలు, పాత, వంగలు 
(op) ళం 

అస్పప్టాలు (4, మిన, గల్లు (2 ఆరోపాలు వంగల్లు (2 ఆరోపాలు) 

(7) రూ. గాడు అజ, అడవి 

అనుబంధంగాగల (గ్రామాలు, 

వృక్షనూచి (3) కారి, కాడు, పన్నం. గాడు, గొట్టి. కాడు 

అసూచి వాకాడు (వాక, కాడు 

సూచి (1) వేట, కాడు 

wen (2) నామ. కాడు (2 ఆరోపాలు 

tt 

కాలనీ (క్రీ) జనపదసూచి & ఇం. C0l0ny వలస పాంతం, స్వస్థలం కంటె 
అన్యమైన (పాంతం. కొత్తగా ఇండ్లు కబ్టుకొనిఉన్న ఇండ సమూహం. 

ne) (ag) టు గి 

సో ~ టా న ష్ (నభుత్వం వీవలకు, హరిజనులకు కట్టించి ఇచ్చిన ఇండ్లను అక్కడున్న 

వాళ్ల కులంపేరుతో కలిపి కాలనీ అనవచ్చు, 

కాలనీ అనుబంధంగాల (గామాలు 

కులసూచి (3) యానాది. కాలనీ (8 ఆరోపాలు) 

ఒకౌలువ (8): రూ, కాల్వ, జలసూచి, సీటికాలువ. వివరాలకు చూడు 

కడఊద్విని. 18 

కాలువ అనుబంధంగాగల (గ్రామాలు : 

భూసూచి (1) పంట. కాలువ 

పృరుషనామసూచి (1 ) రమణా రెడ్డి, కాలువ 
కుటుంబనామసూచి (1) ఉయ్యాల. కాలువ 

కులనూచి (2) ఎరుకల, కాల్వ, యానాది, కాలువ 

స్టలనామసూచి (1) ఖాజీతోట. కాల్వ 
(్రామనామసూచి (క్రీ) నరసాపురం, కాలువ, సర్వేపల్లై, కాలున 
(2 ఆరోపాలు) 



231 

=కుదురు (1) :  జనపదధదసూచి. ఆధారం, స్తానం, నెలవు, ఉనికిపటు. 

కుదురు అనుబంధంగాగల (గానం (1) ల 

జలనూచి. కొలను. కుదురు 

కుప్పం (6) 2 జనపదసూచి. చిన్నపల్లె (వివరాలకు చూడు ఆకారాది 

నిఘంటువు) 

కుప్పం అనుబంధంగాగల (గామాలు : 

పౌర్వాపర్యసూచి (1) కొత్త, కుప్పం దిక్చూచి (1) నడిం. కుప్పం 

పరిమాణసూచి (1) పెద్ద, కుప్పం (గామనామసూచి (1) పూడి.కుప్పం 

స్టలనామ సూచి (1) కొసంగట్టు. కుస్పం 'దేవతాసూచి (1) ముని.కుప్పం 

కుప్పం (పథమావయవంగా గల (గ్రామం (1) 

(గామనామసూచి. కుప్పం. పల్లె 

-కర (5) : రూ. కొ్యరు, కుర్తి, గుర్తి అటపీసూచి &్వకుట్టు. ఎత్తు ఎదగని 

పుట్టలుగల చిట్టడవి, పోల్చిచూడు, ముత్తుకూరు కుజ్జు (మాప) 

కుర అనుబంధంగాగల (గామాలు : 

జనపదసూచి (1) ఊరు. కుర జంతుసూచి (1) పలి. కరు 

కుటుంబనామనసూచి (1) చీమల, కుర్తి 

సంఖ్యానామసూచి (1) ఇను, కుర్తి 

పరిమాణసూచి (1) నిడు. గుర్తి 

ఎకొండ (9) : రూ, గొండ, పర్వతసూచి. పర్వతం, గుట్ట. 

కొండ అనుబంధంగాగల (గ్రామాలు : 

సస్యసూచి (1) వరి. గొండ 

రుషదేవతానూచి (1) అనుమ, కొండ 

కులసూచి (1) చాకల, కొండ వర్షసూచి, (1) నల్లి, గొండ 

పరిమాణసూచి (2) సెరమ, కొండ, కురు గొండ 

వృక్షసూచి (1) కలువ, కొండ జంతుసూచి (1) గుర్రం. కొండ 

కుటుంబనామనూచి (1) పల్ల, కొండ 

కొండ (పధమావయవంగాగల గ్రామాలు = = కొండ బిటగుంట, కొండ, 

లేడు, కొండ్ల. పూడి, కొండూరు (కొండ, ఊరు) 

ఒకొటం (1): రూ. గొట్టం, వాస్తు సూచి. మనుష్యుల నివాసం కోసం 

స్ట కట్టిన ఇండ్లు, తపం కొట్టం. ఏషళాలట చూడు కడఊదిని, 17 



కొటం అనుబంధంగాగల |! గామం (1) 
చు ya 

జంతునూచి. ఆన గొట్టం 

ఎకొలను 0) : రూ, కొలు గొలు, జలసూచి. చెరువు, సరస్సు 
(oe) (ng) 

లను అనుబంధంగాగల (గ్రామాలు 

దేనతాసూచి (1) శ్రీ. కొలను 

పురుషనానుసూచి (శి వీరన, కొల్లు, భట. కాగొల్లు, కాళయ, కాగొల్లు 
జలసూచి (1) ఏరు. కొల్లు 

వృక్షనూచి (2) రావుల. కొల్లు (2 ఆరోపాలు) 

జంతునూచి (1) పృలి. కొల్లు అస్పష్టం (1) ఏ, కొల్లు 

-కోడు (2): రూ. గోడు. నై సర్గికనామసూచి (జలసూచి). చిన్న నది. నది 

యొక్క శాఖ, ఊరిదగ్గరి నీటిపల్లిం, కొండకోన,. 
ల (ag) 

కోడు అనుబంధంగాగల (గామాలు 

పరిమాణనూచి (1) పును, గోడు 

కుటుంబనామసూచి (1) వలు. గోడు 

కోడు (పధమావయవంగా గల (గామం .(1) 

జలసూచి. కోడూరు (కోడు. ఊరు) 
న « ree వ =(కౌక (2) : _ జనపదసూచి. (శేతాగ్నులచే (కాగే ఇండ్లు కలది, నిరతాగ్ని 
హోతులైన భూసురుల నివానభూమి, వివరాలకు చూడు. ఆరోవం, 

Ge “3 

బ్రాహ్మణ[కాక 

(కాక అనుబంధంగాగల (గామాలు : 

కులసూచి (1) (వాహ్మణ.(కాక పరిమాణసూచి (1) చిన్న. (కాక 

(కాక (పధమానయవంగా గల (గామం (1) 

జనపదనూచి : (కాకు. టూరు 

ఎగండ్ల (2) రూ. కండ్రవర్వతసూది ఇ గండి=లు-అ. వివరాలకు చూడు 
ఆరోపం గండి. పాలెం 

గండ్ర 'అనుబంధంగాగల (గ్రామాలు : 

వర్ల సూచి (1) వెలి. గండ్ల "అస్పష్టం (1). పడ. కండ్ల 

గండ్ల (పధమావయవంగాగల (గామం (1 

పర్వతసూచి : గండ్ల. వేడు 
గంధ (1) : వృక్షసూచి చందనపు చెట్టు 

గంధ అనుబంధంగాగల (గామం (1) కాల. గంధ 
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-గట్టు (3) : ఉన్నత భూసూచి. ఒడ్డు, కట్ట, వివరాలకు చూడు, 

క ఊ ద్వి ని, 28 

గట్టు అనుబంధంగా గల (గ్రామాలు : 

స్థలసూచి (2) కాలువ. గట్టు (2 ఆరోపాలు) 
పృరుషనామసూచి (1) జాఫర్ సాహెబ్. కౌలువగట్టు 

గట్టు (పధమావయవంగా గల (గ్రామం (1) గట్టు. పల్లె 

గడ్డ (1) : భూసూచి, మట్టిదిన్నె. వివరాలకు చూడు క ఊద్విని, 24 
గడ్డ అనుబంధంగా గల (గ్రామం. 

వాస్తుసూచి (1) దేవళాల. గడ్డ 

=గిరి (8) ; పర్వతసూచి. కొండా, పర్వతం వివరాలకు చూడు 

క ఊ ద్వి ని, 14 

గిరి అనుబంధంగా గల (గ్రామాలు : 

దేవతాసూచి (1)  వెంకట.గిరి 

సాదృశ్యబోదకనూచి (1) ఉదయగిరి 
వృకసూచి (1 కలి. గిరి 

ఒగుంజ (1): పందిలికి వేయు కొయ్య, నిలువుకంబం (ఇండ్లకు చేయునది 

కూచం) (మాప) 

గుంజ అనుబంధంగా గల (గ్రామం (1) 

పురుషనామసూచి : తిరుమలరాయ. గుంజ 

ఒగుంట (97) : రూ. కుంట. బిహు కుంట్ల, జలనూచి. నీటి గుంట. 

వివరాలకు చూడు క ఊద్విని. 15 

గుంట అనుబంధంగా గల (గామహాలు అన్ని తాలాకాల్లో కన్నా వెంకట 

గిరి తాలూకాలోనే ఎక్కువగా క్షన్సిసాయి. ఈషట (పధమావయవంగా 

గల (గామాలు 42) కుంట, నెల్లిపాడు, కుంట్ల. మిట్ట 

గుండం (8) : బహు, గుండాల ? జలసూచి. సరస్సు, చెరువు, 

(వదేళ ౦. వివరాలకు చూడు కఊద్విని. 28 

గుండం 'ఆనుబంధంగా గల (గామాలు : 

వృక్షసూచి (2) గొట్టి. గుండాల, ఆరి. గుండం 

ఆస్బష్టం (1) అండ. గుండాల 

అల లో 

లలి జ్య 
ag) 



234 

జ 

ఎగుడిశెలు (5) : _ వాస్తుసూచి ఆకులకొ కప్పిన ఇల్లు 

స్పంవాలు, దూలాలు లేని ఇల్లు 

గుడిశెలు అనుబంధంగా గల [గాపకాలు 

కులసూచి () యానాది. గుడిశెలు (5 ఆరోపాలు) 

ఎగుళ్ల (1) : _ వాస్తు సూచి ద గుడాలు-అ. దేవాలయం 

గుళ్ల అనుబంధంగా గల (గామం (1) 

ఆస్సష్టం క కిరు గుళ్ల 

ఎగొట్ల (2) : వృక్షసూచి ఓ గొట్టి=లు_అ. గొట్టిచెట్టు. 

గొట్ట అనుబంధంగా గల (గామాలు 

కుటుంబనామసూచి (2) చాట్ల. గొల్ల, కోల. గొట్ల 

ఎచావడి 4) : రూ. చావడి, చావలి సామాన్యనామసూచి 

మండపం మరా. చావడీ, చావడి తెలుగు పదమని (బ్రౌణ్యం. చావడి 

అనుదింధంగా గల (గామాలు వ; 

మతసూచి (2) పీర్ల. చావిడి (2 ఆరోపాలు) 

దిక్సూచి (2) ఎగువ. చావలి, దిగువ. చావలి 

ఎచింతల (1) : వృక్షనూచి ఏక. చింత. చింతచెట్టు 

చింతల అనుబంధంగా గల (గామాలు : 

కుటుంబనామసూచి (1) సున్నంవారి. చింతల 

-చిరువెళ్ల (2) : వృక్షసూచి వృర్రరంగు వేయుటకు ఉపయుక్తమైన 

ఒకానొక చేరు, 
చిరు.వెళ్ల అనుబంధంగా గల (గామాలు : 

కులసూచి (1). బోయక్ల. చిరు వెళ్ల 

పరిపాలనాసూచి (1) అమాని. చిరువెళ్ల 

చిరు వెళ్ల (పధమావయవంగా గల (గ్రామం (1) చిరు వెళ్ల. కం[డ్రిగ 

ఎదరువు (20) : రూ. చెర్ల, జర, 'జలసూచి. తటాకం, వినరాలకు చూడు 

క ఊద్విని. 81 

చెరువు అనుబంధంగాగల, [గామాలు : 

పురుషనామసూచి (4) భాన్. చెరువు, బొమ్మరాజు, చెరువు, 

పోలునాయుడు. చెరువు, చెలం. చెర్ల 

కుటుంబనామసూచి (2) తానం, చెర్ల, గురిం, చెర్ల 
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పౌర్వాపర్యసూచి (శి) కొత్త. చెరువు (8 అరోపాలు 
వర్షసూచి (2) చే. జర్ల, వెలి. చెర్ల 

వృక్షసూచి (8) పాలి. చెర్ల, చౌక, చెర్ల, తెగ. చెర్ల 
పరిమాణసూచి (1) పెద్ద. చెరువు 

స్తీనామసూచి (1) చదేవమ్మ, చెరువు 
(గామనామసూచి (1) నూతల, చెరువు 
అస్పష్టాలు (2) వెడి. చెర్ల, దా. చెరువు 

చెలిక (2)  భూసూచి, క్షేతం, కొండ బంజరు, మెట్టచేను 
వివరాలకు చూడు. క ఊ ద్విని. 832 

చెలిక అనుబంధంగా గల (గామాలు : 

వృక్షనూచి (1) చింత. చెలిక భూసూచి (1) రేగడి. చెలిక 
-చేడు (6) : రూ. గేడు భూసూచి. బురదనేల, మెతకనేల పోల్చిచూడు త, 

చేలు; మ, చేజు; క. శేడు; తుజ. కేడు (DED. 1680) 

చేడు అనుబంధంగా గల (గామాలు : 

వృక్షసూచి (8) కలి. చేడు మలి. చేడు, వేముల, చేడు 

భూనూచి (1) ఉప్పు. చేడు 
పొర్వాపర్యసూచి (1) ముది. గేడు 
అస్పష్టం (1) పం. చేడు 

ఒదేను (4): భూసూచి. పొలం, వివరాలకు చూడు (0౬౯0 1629) చేను 

అనుబంధంగాగల (గామాలు : 

వృక్షసూచి (2) గానుగ, చేను, చిల్లమాని. చెను 

పౌర్వాపర్యసూచి (1) పాత. చెను 

చేను (పధమావయవంగా గల (గ్రామం (1) చెని గుంట 

డొంక (8) : సామాన్యనామసూచి పల్లపు (పచేశం, పొద, వంకరదారి, 

పొలాలమధ్య సాగిపోవు వెడల్పుదారి 

డొంక అనుబంధంగాగల (గామాలు : 

దిక్సూచి (1) సడమటి. డొంక 

(గామనామసూచి (1) రాజుపాలెం డొంక 

స్టలనామసూచి (1) స ర్వేపల్లె కాలువ. డొంక 

తాగేలు (8) జనపదసూచి ఉత, తాంగల్. నివాసస్టలం, నిలకడ, 

మజిలీ (పయాణంలో ఊరి ఊరికి మధ్యలో అలసట పోగొట్టుకోవడం 
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కోసం ఏర్పాటు చేసుకొన్న తాత్కాలిక నివాసం. పోల్చిచూడు 

త. తాంగల్; మ. తజ్జల్, క. తంగు (05౬0 2443) పోల్చిచూడు, 

తాంగలి. పల్ల పృమడి, నీరునిలుచు పొలం (ఆశర్స 

తాగేలు అనుబంధంగాగల (గోలు 

కుటుంబినామసూచి (1) గుమ్మడి, తాగేలు 
స్టలనామనూచి (2) సూరగుంట. తాగేలు, సుద్దమడుగు. తాగేలు 

=తాళ్లు (1) : వృక్షసూచి ఇ తౌడి-లు, తాటిచెట్టు, 80258645 11206111 
fer 
తాళ్ల అనుబంధంగా గల (గ్రామం ; 

పురుషనామసూచి (1) అప్పి శెట్టి, తాళ్ళు 

=తిప్ప (4) : ఉన్నత భూసూచి, ఉన్నత భూమి, చిన్నమట్టిగుట్ట, 
తిప్పలనగా సెంటలు [(బౌణ్యం] వివరాలకు చూడు (DED, 2641) 

తిప్పు అనుబంధంగా గల (గామాలు : 

శిలాసూచి (2) కప్పరాళ్ల. తిప్ప (2 ఆరోపాలు 
కుటుంబనామ సూచి (1) నిమ్మవారి. తిప్ప 

వృత్తిసూచి (0) అటకాని. తిప్ప 

-తీర్ణం (2): జలనూచ్చి పవ్మితజల, య్యా తాస్టలం Holy water, 
A holy place [ణ్యం] 

తీర్గం అనుబంధంగాగల (గామాలు : 

తీర్దం (పధమావయవంగా గల (గామం (1) తీరం, పాడు 
-తుర్మి (2) : రూ. దర్శి జలసూచి. జొవ విభ క్తికరూపం, 

తుర్గ* అత్వసహిత బహువచనం, వాగు. నది. పోల్చిచూడు. 

తె. తురుము, దొరువు; త. తుజై! మ,తుజ; క, తొజె (DED, 
2778) వివరాలకు చూడు క ఊః ద్విని. 89 

ర్త అనుబంధంగా గల (గ్రామాలు : 
జంతుసూచి (1) ఆలు ర్తి (ఆలు, తుర్తి 
అస్పష్టం (1) దగ. దర్తి 

తోట (26) : వనసూచి. వనం. వివరాలకు చూడు కఊోద్విని. 40 తోట 
అనుదింధంగాగల (గామాలు ; 

పురుషనామనూచి (క) సుబ్బానాయుడు.. తోట, మసిగాని, తోట, ఉరపాల 
రంగనాధం. తోట, జేమ్ఫు. తోట్క నాశపోలయ్య. తోట, లాలా.. తోట 
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ప్రీనామసూచి (2) రెగళ్ల సీతమ్మ. తోట, సుబ్బమ్మ, కోట 

పరిపాలనానూచి (1) తహసిల్లార్, తోట 
సస్యసూచి (1) చెరుకు. తోట 
స్రీదెవతాసూచి (1) పేరంటాల, తోట 
కుటుంబనామసూచి (8) లల్తూరివారి. తోట, తూపిలివారి.తోట, రావుల 

వారి. తోటలు 

జలసూచి (1) కోనేటి. తోట భూసూచి (1) మాగాణీ, తోట 
స్టలార్థకసూచి (1) పోటిమీద. తోటలు 

పరిమాణసూచి (2) చిన్న.తోట, పెద్ద. తోట 
వృక్షసూచి (క్) నవలొకుల; తోటలు, ఆకు. కోట, పువ్యల, తోట, 

పొగ. తోట (2 ఆరోపాలు) 

స్టలసూచి (1) బంగళా, తోట  కులసూచి (1) గొల్లవారి. తోట 

9): వనసూచి. వనం, పెంచిన సెద్దచెట్ల సమూహం. 

తొప్ప ఆనుబంధంగాగల (గామాలు : 

పురుషనామసూచి (క్రీ) పాపిరెడ్డి. తోప్ప, కోటా రెడ్డి. తోప్ప్క శంభుని. 

తోపు, నాగరాజు, తోప్ప, సీతారెడ్డి. తోప్ప, మాచి రెడ్డివారి, తోప్ప, 

వేమారెడ్డి వెంకురెడ్డి. తోపు, వేలూరు సుబ్బరామరెడ్డి. తోప్ప 
ప్రీనామనూచి (శ్ర) బంగారమ్మ. తోపు వసంత, తోప్ప (2 ఆరోపాలు) 
పరిపాలనాసూచి (1) మజరా, రావితోపు 

కుటుంబనామసూచి (4) ముత్యొల, తోపు 

స్టలసూచి (1) బంగళా. తొప్ప 

వృక్షసూచి (4) చింత. తోపు (శ ఆరోపాలు) బెంకాయ, తోపు 

-దామెర్ల (1): వృక్షసూచి, గుట్ట, ఉన్నత (పదేశం, వివరాలకు చూడు. 

క ఊద్వి ని. 42 

దిన్నె అనుబంధంగా గల (గామాలు న 

వృక్షసూచి (క్) ఆముదాల, దిన్న, జువ్వల, దిన్నె, జమ్మల.దిన్నె, 
తాటిమాకుల, దిన్నె, రావిమాను. దిన్నె 

కుటుంబనామసూచి (2) నెమళ్ల. దీన్నె. కోళ్ల, దిన్నె 

దిక్సూచి (1) కొన. దిన్నె 

కులసూచి (8) భట్ల. దిన్నె, రెడ్ల,దిన్నె, వెలంవార్, దిన్నె 

టో 
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జంతుసూచి (1) గురాల. దిన్నె 

(గామనామసూచి (1) పల్లి వాటి. దిన్నె 

అస్పష్టం (1) మన్నంగి. దిన్నె 

దిన్నె (గధమావయవంగా గల (గ్రామం (1) దిన్నె, అనంతవరం 

ఎదిబ్బ (19) : ఉన్నత భూసూచి, ఉన్నత భూమి, మట్టిదిబ్బ, పేడదిబ్బ,. 

వివరాలకు చూడు. తిప్ప 

దిబ్బ అనుబంధంగాగల (గ్రామాలు న్ 

కుటుందినామసూచి (3) కోవూరివారి. దిబ్బ, దయ్యాల. దిబ్బ, బోడి 

వాది, దిబ్బ 

సంఘటినసూచి (1) నాటకాల, దిబ్బ భూనూచి (1) ఇసుక, దిబ్బ 

విలానసూచి (1) గుండ్ల. దిబ్బ 

పృరుషనామ కూచి (2) నల్ల యడిబ్బ, నారాయణ. దిబ్బ 

కులనూచి (4) యానాది. దిబ్బ, గమళ్ష .దిబ్బ, జంగంవాళ్ల, దిబ్బ, 

సలి వాండ, దిబ్బ 
(ag) (ag) 

వృక్షసూచి (2) చీకళ. దిబ్బ గన్నంగి. దిబ్బ 
య 

సలనామనూచి (3) నక్కలగుంట. దిబ్బ, దెవుడిమాన్యం. దిబ్బ, 
థి 

'పెరయప్పట్ట. దిబ్బ 

(గామనామసూచి (వ) ఉచ్చలపాంా. దిబ్బ, వెంకటాచలం. దిబ్బ 

_దుర్గం (1) వాస్తుసూచి, అభేద్యమెన కోట, కొండ కోట, Hill fort 

దుర్గం అనుబంధంగాగల (గామాం, 

స్టలనామసూచి (1) ఉధయగిరి, దుర్గం 

-డేవం (1): చేవతాసూచి. చేవ సంబంధమైంది. పోల్చిచూడు. చె శ్వదేవము- 

విశ్వదేవతల గూర్చి చేసెడు హోమాది, విశ్వ దేవ సందింధమై మెనది (శర్య 

చూడు. (బహ్మ దేవం 

ఒదవి 0): <? దీవి, నీటినడిమి, దిబ్బ, ద్వీపం, స్థానం 

దేవి అనుబంధంగా గల (గ్రామాలు : 

వృక్షసూచి ([ చింతల. డేవి అస్పష్టం (1) జడ. దేవి 
=దొడ్డీ (5): బహు. గొడ్ల, సామాన్యనామసూచి తశువులకొట్టం. ఇంటి 

వెనుక (వడశం, "దొడ్లచావిడి. వివరాలకు (DED 2869) దొడ్డి 

అనుబంధంగాగల (గామాలు ' 
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దిక్చూచి (2) తూర్పు. రొంపి దొడ్డ, పడమటి, రొంపి దొడ్ల 
సామాన్యనామసూచి (1) బిందెల, 'దొడ్డి 

ఎదొన (1) : జలసూచి. కొండమైన నీళ్ళు నిలిచిన చోటు, బండల మీద 
నీరు నిలిచే పల్లం, వివరాలకు చూడు క ఊ ద్వి ని, 48 
దొన అనుబంధంగాగల (గామం : 

సామాన్యనామనూచి (1) గుడ్డ. దొన 

=దొరువు (14) ఏ రూ. దొర్వు జలసూచి, ఇసుకబావి, నడబావి కొలను, 
A Large well, a pit of water [(బౌణ్యం)] 

పోల్చి చూడు త, తురవు; మ. తురవు (DED. 2745) 

దొరువు అనుబంధంగాగల (గామాలు 

వృక్షసూచి (8) మామిళ్ల,దొరువు,తున్ముల. దొర్వు, వావిళ్ల. దొర్వు. 
కులసూచి (3) జంగాల, దొరువు, పల్లి వాండ్ల, దొరువు, మంగల, 

దొరువు 

కుటుంబనామసూచి (1) దేవండ్ల. దొరువు 

పురుషనామసూచి (2) వాల్మేటి వెంకురెడ్డి, దొరువు రామస్వామి. దొర్వు 

భూసూచి (1) ఇసుక, దొర్వు వ్యవసాయసూచి (1) మోట, దొరువు 

దిక్చూచి (2) తూర్పు. నాగులదొరువు, పడమటి, నాగులదొర్వు 

(గామనామసూచి (1) పూడి. రాయదొరువు 

దొరువు (పధమావయవంగా గల (గ్రామాలు (2) దొరువు, కట్ట, 

దొరువుల. పాలెం 

-నగరం (16) : రూ. నగర్ జనవదస్తూచి. పట్టణం, పురం. పోల్చిచూడు. 

తె. నగరి, నగరు; త. నగర్; మ. నకర్, వివరాలకు చూడు. 

క ఊ ద్విని. 44 

నగరం అనుబంధంగాగల (గామాలు 

సృరుషనామనూచి (4) హుస్సేన్. నగరం, నవీ. నగరం, దత్తా.నగర౦ 

రాజా. నగరం 

నగర్. పురుషనామసూచి (9 గాంధీ. నగర్ (2 ఆరొపాలు ఎ. సి, 

నగర్, గోపాల. నగర్, బాలా, నగర్, రాసు. నగర్, రామ 

మూర్తి.నగర్ , శివాజీ. నగర్ , విద్యా నగర్ 
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సృనామసూవి (2) కామాకి. నగర్, కన స్తూరిచేవి. నగర్ 

రుష చేవతానూచి (1) గణపతి. నగర్ 

నగర్ ద్వితీయావయనంగా గల (గామాలన్నీ ఈ మధ్య వెలసిన వే. 

(8) : భూసూచి, గట్టినేల, కొన్ని వరిచేలు కలిసిన పొలం (మా ప) 

వాససానం, Aspot of ground, Aplaceabove, A plat- 

form of earth, aterracc (బ్రౌణ్యం] 

నట్టు అనుబంధంగా గల (గానాలు 

భూసూచి (1) ఇసుక. నట్టు వృక్షసూచి (1) జువ్వి, నట్టు 

పరిపాలనా సూచి (1) మాన్యాల.నట్టు 

Es Ge 

_నరవ (1) : సామాన్యనామసూచి కొండ (త్రోవ, రెండు పెద్దమిట్టల 

ఆ పటు 
(sa 

నడుమ ఏర్పడిన పల్లపు (ప్రదేశం 
నరవ అనుబంధంగా గల (గానుం 

సామాన్యనామసూచి (1) గుడి, నరవ 

(2): దేశ విభాగసూచి. చెశవిభాగం, ఊరు, వ్యావసాయక భూమి, 

పోల్చి చూడు, త. నాటు మ.నాట్కు క. నాడు తవ. నాడు 

(DED. 3012) భూమి, డెళం, జనపదం, జిల్లాలని నిఘంటువుల్లో ఉంది, 

నాడు అనుబంధంగాగల (గామాలు 

పరిమాణసూచి )|) పేర్నాడు (పేర్. నాడు) అస్పష్టం (1) వే నాడు 

=నూతల (1): జలసూచి ఏక. నుయ్యి వివరాలకు చూడు 

క ఊద్వి ని. 46 సూతల అనుబంధంగాగల (గామం 

దిక్సూచి (1 ) కడ, Bs 

నూతల —— వయ ౦గా గల (గ్రామం (1) నూతల, చెరువు 

(8): రూ? బట్టు, pt పటి. జనపదసూచి వాసస్థలం, ఊరు, 

చిన్నపల్లె చూడు (DED 3199) 

పట్టు అనుబంధంగా గల (గ్రామాలు క 

ఇూసూచి (1) నేల పట్టు 

వృక్షసూచి (2) మ. బట్టు, వెదురు. పట్టు 

పరిమాణసూచి (2) సాద త వ వటు 
© (wa) డం 

జలసూచి (1) కౌలి, పట్టు 

దిక్సూచి (1) కడ, పట 
క es 

ఆస్ఫ్సష్టం (1) కొన్నెం, బిట్టు 
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ఎస సైడ (1) : సామాన్యనామసూచి. కమ్మరి, వ(డంగి మొదలైన శిల్పులు 

నిచేసే చోటు, బండ్లు మరామత్తుచేయు చోటు పోల్చిచూడు. త. పట్టిడై; 
పట్టడి, పట్టడె (DED 3196) 

మెడ అనుబంధంగా గల (గామం (1) బల్లె వాని, పెడ భ్ లీ 

ఎపట్నం (6) : రూ, పట్టణం. జనవదసూచి సం, పట్టణ వ్యాపార 

కేంధం, నగరం, సము[దతీరం, వివరాలకు క ఊది ని. 47 
పట్నం అనుబంధంగా గల (గామాలు: 

పురుషనామనూచి (4) క్రిష్ణా, పట్నం, గంగ,పట్నం. దుగరాజు. 
అట అట నొ అన పట్టణం, (పభగిరి, పట్నం 

నుత నూచి (1) కమ్మిన, పట్నం 

పౌర్వాపర్యసూచి (1) కొత. పట్నం 

వీటిలో ఎక్కువ [గామాలు సము దతీరానికి చెందిన వే, 

జపడన్ (2) : భూసూచి,! వెల్లువపారు పల్ల ప్ప పొలం. పోల్చి చూడు 

పిడూరు పడవ (మాప) 

పడవ అనుబంధంగాగల (గామాలు 

అగ ై ॥ అన ఆద ఆ నల అద 

దిక్చూచి (1) మూల. పడవ అస్పష్టం (1 పృలస, పడవ 

సుద (3) * భూసూచి. దున్నకవీడుగా ఉంచిన పొలం. లోతులేని చిన్న 

నీటిగుంట, నీఖ్ళునిలిచిన చిన్నపల్ల ౦ 
న్ ౧ 

పడియ అనుబంధంగాగల (గామాలు : | 

సస్యసూచి (1) ఆర్ల, పడియ వృక్షసూచి (1) చంద. పడియ 

కుటుంబనామసూచి, (1) సన్నం. పడియ 

-పరియ (1) సామాన్యనామసూచి ఓ సజీయ, చీలిక, ఖండం, ముక్క 

పరియ అనుబంధంగా గల (గ్రామం: 

పరిహాణ సూచి (1) పెద్ద. పఠరియ 

వర్తి (10) : రూ బర్త, మర్తి, వర్తి, భూసూచ్చి బౌప విభక్తిక రూపం, 

ప పర - ఉపునేల, చవిటి ప(రవివరాలకు య పిబ్ది-తి. ఏక, ప స్సు XK 

చూడు క ఊదిన, 49 

పర్తి అనుబంధంగాగల (గామాలు 

వృక్షసూచి (శ్రీ) తాటి, పర్తి, కను, ప 
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పరిమాణనూచి (2) పెను. బర్తి (2 ఆరోపాలు) 

భూసూచి (1) ఉప్పల మరి పౌర్వాపర్యసూచి (1) ముది, వు 

దిక్చూచి (1) పల్ల ౦. పర్తి 

(గ్రామనామసూచి (ly వ డి. పర్తి 

అస్పష్టం (1) వదన, పర్తి 

=పల్లై (875) : రూ. బల్లె, క మల్లి, వల్లి, ? వాలి. జనపదసూచి, 

వివరాలకు చూడు న్ ద్వి ని. 60 "పాలెం "తరువాత ఎక్కువ ఆవృత్సి 

శాతం (18. 720) గల ద్వితీయావయవమిది. అన్ని తాలూకాల్లో ఈ 

అనుబంధం గల (గామాలు కన్చిసాయి.. దీని రూపాంతరాల అను 

బంధావృత్సి : 

పరివాణసూచి (1) నామ; బల్లె 

జనపదసూచి (1) నెల. బల్లె 

సాదృశ్యబోధక సూచి (1) జరుగు. మల్లి 
పురుషనామసూచి (1) శ్రీధన. వల్లి 

అస్సష్టం (1) మన. వాలి 

=ఎపాక (8): రూ వాక్క వాక, జనపదసూచి. స్థావరం. పోల్చిచూడు 

త. పాక్క_ం - సమ్ముదతీర (గామం, నెల్లూరు మండలంలోని సము[ద 

తీర ప్రాంతాన్ని పాఠకనాడు అంటారు, వీవరాలకు చూడు కఊాద్విని 57 

పాక అనుబంధంగా గల (గామాలు : 

సాంస్కృతిక సూచి (1) అక్కర. పాక 

దిక్సూచి (1) మేలు, పాక 
కుటుంబనామనూచి (2) అన్నం. బాక్క కోడి. వాక 

హ్ ఆదాక (ఆవు. పాక) 

వన చి. (2) ఈశ్వర, వాక, వేణుంబాక 

స్యస్యసూ చి (1) వంజి, వాక ఆస్పష్టం (1) ము'కైం., దాక 

ఎపొడు (168): రూ, పాటి, జనపదసూచి. (గ్రామసీమ (Pastoral village) 

స్థావరం, వ్యవసాయదార్గ (గ్రామం. వినరాలకు చూడు కఊద్విని. 52. 

పాటి (పధమావయవంగా ఉన్న (గ్రామాలు : పాటూరు (నొటి, ఊరు) 

పాటి, మిట్ట, పాటిమీద, తోటలు మొదలగునని. 

పాడు ద్వితీయానయవంగా గల (గ్రామాలు - జై నమత స్తావరాలను 

సూచిస్తున్నాయనే వాదముంది, చూడు ఉచ్చలపాటి, దిబ్బ 
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-పాలెం (721) వ రూ, పాశెం, దేశవిభాగసూచి సెన్య(శేణి, దండు విడిచే 
చోటు, పాలెగాని ఊరు, వివరాలకు క ఊ ద్విని 54 

నెల్లూరు జిల్లాలో పాలెం అనుబంధంగాగల (గ్రామాలు అన్నింటికంసె 
ఎక్కువ (26. 1/0) దీన్ని బట్టిచూ స్తే సె నెల్లూరు జిల్లాలో జమీందార్లు, 
పాళెగాండ (పొబిల్యం ఆధికంగా క తెలుస్తు ంది. చూడు. 

ఉడతావారి. పాలెం, బుచ్చిరెడ్డి, పాలెం, వెంకట.గిరి, ఉదయగిరి ఈ 
పాశెగార్లు 18, 19 శతాబ్దాల్లో మంచి పలుకోబడిలో వున్నట్లు తెలుస్తుంది. 
ఆ కాలంలో దొంగతనం. షం అధికంగా వుండటంవల్ల వీళ్ళ 

అవసరముండేది, (విటిషువారి పరిపాలనాకాలంలో పీ బళ్లు (పజల ఆస్తీ 
పాస్తులను, (పాణాలను దురంతాలనుండి రక్షించేవాళు, 

పాలెం (పధమావయవంగా గల (గ్రామాలు : కం. పొడు, పారె, 

పొలం, పాలెం, కోట 

పుట్టి (ly: సామాన్యనామసూచి. చీమలు చెదలు పేర్చి పెట్టిన మట్టిదిబ్బ, 

పోల్చిచూడు. త, పత్తు, పుత్తుం; క, పుత్త, పుత్తు (0౬0. 2149) 
పుట్ట అనుబంధంగా గల (గ్రామం : 

స్టలనామసూచి (1) గంగడొర్వు. పుట్ట 

ఆప్పరం౦ (175) : రూ. వరం, పూరు జనపదసూచి, = సం. పురః 

పట్టణం. వివరాలకు చూడు క ఊద్విని, 55 

ప్పరం అనుబంధంగాగల (గ్రామాలు (188); వరం అనుబంధంగాగల 

(గ్రామాలు (40), పూరు ఆనుబంధంగాగలవి (2) 

కోవూరు తాలూకాలో ఈ అనుబంధంగా గల (గామాలు. ఎక్కువ 

జహ్రొడి (47) : రూ. హూండ్ర, మూడి, జనపదసూచి, చిన్నపల్లె, కుగ్రామం 

పూండ్ర ఉ పూండి=లు=అ, పోల్చిచూడు. త. పూండి; క. హుండి, 

హూడె (DEDS. 709) 

పూడి అనుబంధంగా గల So 1 

నృక్షనూచి (10) ఇప్ప. పూడి, మామిడి, పూడి, పోట్ల. పూడి, 

గురువింద. పూడి, మర్ష, పూ పూడి పొన్న. పూడి, షడ్, పూడి. 

కలవల,. పూడి, నెల్లి. పూడి (2 ఆరొపాలు) 

భూసూచి (1) కర్ణ. పూడి 
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ఇ 

ణా 

నెమళ , పూవ, తోకల, పూడి, కుంకుం. పూడి, పిడతల, పూడి 
౯౧ 

శిలాసూచి (1) కొండ. పూడి 

చెవతాసూచి (41) కొమర. పూడి కొమ్మల. పూడి, మునుల, పూడి 

అంబల, హౌర్ 

ఏల. హూడి, వరకని. పూడి 

జంతుసూచి (2) ఆనె. పూడ్కి డేగ. పూడి 
| 

శో ft న్ 2] tA 
శ 

ర న 

౮9 
లం 
tw 
షో 

(౮6 గో fA 

మూడి : కుటుంబనామనూచి (5) ఉగ్గు. మూడి, అడపా, మూడి 

ములు. మూది. మతకా. మూడి, చెరుకు. మూడి 

జంతుస్తూచి (1) కరిటా, మూడి 

వృక్షసూచి (1) చందన. మూడి 
పురుషనాముసూచి (1) ముద్దు మూడి 

కులనూచి (1) తొగరా. మూడి 

అస్పష్దాలు (2) గొొలగ. మూడి మినమిన. మూడి 

పూడి (పభమావయవంగా గల (గ్రామాలు : పూడి. కుప్పం,- 
హోౌడి పర్తి 

=పెంట (శ) : అటవీసూచి, చెత్తచెడారం, ఎరువుకుస్ప. వివరాలకు 
చూడు క ఊ ద్విని 56 ఆవులమంద ముందున్న చోటు 
"పంట ఆనుబంధంగాగల (గామాలు : 

పురుషనామసూచి (1) గరిమెన. పెంట 
వృక్షసూచి (2) తుమ్మల. పెంట (2 ఆరోపాలు) 
పెంట (పధమావయవంగా గల (గ్రామం. పెంట. పాళెం 
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=పెంట (66) : జనపదసూచి. వాడ, వాణిజ్యకేం(దం, వివరాలకు చూడు. 
క ఊద్విని. 5? 

పురుషనామసూచి (80), ప్రీనామసూచి (6), పరిమాణసూచి (1) 
పరిపాలనాసూచి (1), స్త్రీదేవతాసూచి (1) డేవతానూచి (2), కుటుంబ 
నామసూచి (3), దిక్సూచి (1), పౌర్వాపర్యసూచి (4), కులసూచి (8) 
సాదృశ్యటోధక సూచి (1) 

చేట (పధమావయవంగా గల (గామం (1 శ చేట, స(తం 

=పొలం (1) : భూసూచి. మాగాణి, "సేద్యపు పృభూమి 

పొలం అనుబంధంగాగల (గామాలు : 

దిక్సూచి (8) పల్లం. పొలం, పడమట. పొలం, ఉత్తర, పొలం 

(గామనామసూచి (1) పాలె. పొలం 

పోడు (1) : భూసూచి. పొదలతో నిండిన అడవి, వ్యవసాయం కోసం 

చదును చేసిన అడవి [(బౌణ్యం] వివరాలకు క ఊది ని. 58 
పోడు అనుబంధంగా గల (గామం : 

వర్ష సూచి (1) "వెలు. పోడు 

=(పోలు (18) : రూ. బోలు, వోలు, జనపదనూచి, పురం, పట్టణం, 
వివరాలకు చూడు క ఊద్విని. 50 
(పోలు అనుబంధంగా గల (గామాలు : 

పురుషనామనూచి (6) గుండ, వోలు, రాజ. వోలు, దండ. వోలు, 

బద్దె, వోలు (2 ఆరోపాలు), నాగంవోలు 

కుటుంబనామసూచి (2) పల్ల. వోలు, బిల్లి , వోలు 

బిరుదనూచి (1) చిరద. వోలు భూసూచి (1) మను. బోలు 

స్టలసూచి (1) కర. బల్ల వోలు 

వర్ణ సూచి (1) చా. బోలు (చెన్, (పోలు) 

వృక్షసూచి (8) గొట్టి. (పోలు, చిక. వోలు పొన్న. వోలు 

సాదృశ్యటో ధకసూచి (1) బోగోలు (బోగ. (పోలు) 
అస్పష్టైలు (2) దగ్గ. పేతు. పార వొ త 

=ఎది౦డ ( (1) : శిలాసూచి, పెద్దరాయి, వివరాలకు చూడు క ఊది ని. 60 

బండ అనుబంధంగాగల ee 

కుటుంబనానుసూచి (1 ) బోడ. బండ 
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ఎబట్టి (1: రూ. బై. పర్మిశమసూచి. సున్నం, ఇటుకలు మున్నగునవి 

తయారు చేయుటకు కట్టిన కట్టడం 

బట్టి అతత (గామం (1) సున్నపు. బట్టి 

అబయలు న భూసూచి. మైదానం. చెట్లులెని (ప్రదేశం, గుట్టలు మిట్టలు 

లేని (పచేశం. 

బయలు అనుబంధంగాగల (గామాలు : 

జంతుసూచి (4) మంద. బయలు (4 ఆరోపాలు) 

=దాటి (8) : సామాన్యనామనూచి, బిండిదారి, విశాలమాగ్గం, దారి 

దాట అనుబంధంగా గల (గామాలు : 

కుటుంబనామసూచి (1) దండు. బాట 

దిక్సూచి (1) నడిమి. బాట 
స్టలనామసూవి (1) కోనేటిచొరువు, బాట 

మంచి (1) : ఉన్నత భాసూచి 1, తోట మధ్యలో కొద్దిపాటి ఎత్తుగా 
ఉన్నడారి. వరి బి పొలాల్లో ఎత్తు గా నున్నుపోసి ఏర్ప్చర? చిన దారి. 

జి పైరు కావలా కోసం నాలుగు కొయ్యలపైన కొద్ది ఎత్తులో వే వెసిన 

క్లుత్రప్రర (ఫక్! 

మంచి ఆనుబంధంగాగల (| గామం 

 శేషణసూచి (1) తల. మంచి £3 

_మందికం (1) సామాన్యనామసూచి గృహం, ఇల్లు! దేవాలయం, భజన 

వస చోటు 

మందిరం అనుబంధంగాగల (గ్రామం 

చేవతానూచి (1) రామ, మందిరం 

ఎమరఠం ( (2) మతనూచి & సం, మఠః భిక్షకులు, సన్యాసులు ఉండేచోటు, 

ఆ(శమం 

మఠం అనుబంధంగాగల (గామాలు 

త్రీనామనూచి (1) ఈశ్వరమ్మ. మఠం, 
పురుషనామసూచి (1) దాసు, మఠం 

ఆమడుగు (10) : రూ, మడకల & ? మడుగుల, జలసూచి, చెరువు, 

గుంట, ఏటిమధ్యలో లోతైన చోటు 
« మడుగు ఆనుబంధంగాగల (గ్రామాలు 
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వృకసూచి (8) అల్లి, మడుగు, దామర, మడుగు, తుంగ మడుగు 

జలనూచి (1) మాటు, మడుగు, 

జంతుసూచి (1) ఆనె, మడుగు 

పురుషనామనూచి (1) అనంత. మడుగు 

సంఖ్యానామసూచి (1) ఇన. మడుగు 
దిక్చూచి (1) తూర్పు. బోయమడుగు అస్పష్టం, (1) గుండె,.మడకల 

ఎమ్మరి (4) : రూ. మెర్ల య ? మర్ష వృక్షసూచి. మ।రిచెట్టు 

మరి అనుబంధంగాగల (గామాలు 

జంతుసూచి (1) నాగుల, మరి 

కుటుంబనామసూచి (1) చిలకల, మరి 

జలసూచి (2) తురి, మెర్ల (2 ఆరోపాలుు 

భూసూచి, (1) బురద. మడుగు 

మళ్ల (1) : జలసూచి. అత్వసహిత బహువచనం & మడ-లు=అ. 

చరువునుండి, వంకనుండి పొలాలకు నీరు పెట్టు కాలువ, పిల్ల కాలువ, 

(పవాహమార్గం, వివరాలకు చూడు క ఊద్విని 66. భూసూచి, 

= మడి-లు-అ 

మళ్ల అనుబంధంగాగల (గ్రామం 
మము 

భూసూచి (1) సుద్ద. మళ్ల ui 

wl 
| 

|. 

=ఎమాల (14) : పర్వతసూచి & ? మల కొండ, పర్వతం. వివరాలకు 

చూడు క ఊద్విని. 70 

మాల అనుబంధంగాగల (గామాలు 

వృతసూచి (శీ) ; కాకర, మాల, మల్లె. మాల్క 'రేణి. మాల 

కుటుంబనామనూచి (4) మన్న, వాల, పల్ల. మాల్క మన్నె, మాల, 

అస్పష్షాలు (8) అందాల, మాల, చేడి మాల, తొనుకు, మాల, 
చవ 

నలగా. మాల, మాన, మాల, తన్న, మాల, రెట్ట. మాల, 

దిన్న. మాల, 

మాల అనుబంధంగాగల (గాహాలు (11) గూడూరు. సూళ్ళూరుపట 

తాలూకాల్లో ఎక్కు_ప. 
5 ల అ 

=మిట ,44 ఏ పర్వతసూచి, ఉన్నత భూమి, చిన్నకొండ, వివరాలకుచూడు 
లబ \ 

క ఊ ద్వి సి, 783 

పురుషనామసూచి (8), పరిపాలనాసూచి (1), సన్యసూచి (1) ైనతా 

సూచి (8), కుటుంబనానుసూచి (6), దిక్సూచి (1), కలస (2) 
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జనపదసూచి (1), స్థలసూచి (5), (గామనామనూచి (4), స్టలనామ 

సూచి ar జలసూచి (4), జంతుసూచి (8), వృక్షనూచి (1, వాస్తు 

సూచి (1) 

-మిషను (1) : పర్మిశమసూబి 

మిషను అనుబంధంగాగల (గ్రామం 

బృరుషనామసూచి (1) వెంకురెడ్డి. మిషను 

చ ఇం. Machine పోల్చిచూడు ఏ వడ్రమిషను 

ములుం (2): రూ. ముల్వు. భూసూచి. కోతకోసిన పొలం 

A stubble field. బావుల ద్వారా నీరు సారించి పండించెడు పొలం 

ములుం అనుబంధంగాగల (గామాలు 

సస్యసూచి (1) ః చెరుకు. ములుం కులసూచి (1) గొల్లల, ములుం 

_ముసిలి (1) రూ. ముసలి వృక్షసూచి ఇ ముసిడి, ముప్టిచెట్టు 

ముసిలి అనుబంధంగాగల (గ్రామం 

పరిమాణసూచి $1) నిదె. ముసిలి 

( -మూల (1) : దిక్సూచి రెండు దిక్కుల నడిమి దిక్కు, చోటు, వివరాలకు 

DE rrr డు we WE ఉన్నతభూసూచి. ఉన్నత భూమి, 

పోల్చిచూడు. త. మేటు, మెట్టు మ. మెట్టు, మేటు; క. మెడు; 
తె, మిట (DED. 4151) మట, మటు, ముడు మెట్క మెటు ఎ 

న రు టి యు ఈ 

ఒక మూలధాతు జనితా లె ఉండవచ్చు. 

ముడు అనుబంధంగాగల (గామౌలు న్ 

విశేషణసూచి (2) వాల. మేడు, వల్ల. మెడు 

కుటుంబనామసూచి (1) అన్న. మేడు 

వృక్షనూచి (2) తాడి. మేడు, కలి, పేడు 
య 

స్రీనామసూచి (1) కోటం. చేడు ప్రీదేవతాసూచి (1 వల్లి, వేడు 
ag) 

పురుషనామనూచి (1) రాయ. పేడు జలనూచి (1) కార. మేడు 
జ 

అస్పష్టం (11, వాటం. బడు 
టి ) 

మిడి : _ భాషావర్లసూచి (1) ఆరవ, పెరిమిడి 
పరిమాణనూచి “D సెరి, మిడీ 
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ఎమైన్ (68) ఖనిజసూచి & ఇం Mine గని, లోహాలు, మెగ్గుు. ఉప్పు 

'మొధలగువాని కొర కె భూమిని (తవ్వినచోటు. చూడు, గ|1౧౫౮ - 

బొగ్గు, బంగారు గనుల (త్రవ్వకం; MiNer- గనులలో పనిచేసేవాడు 
పురుషనామసూచి (26), స్త్రీనామసూచి (9), డేవతాసూది (11), వృక్ష 
సూచి (3), కోటుంబనామసూచి (Dy, స్టలనామసూచి (6), కులసూచి 

(1), పరిపాలనానూచి (1), సామాన్యనామసూచి (5) 

ఈ అనుబంధంగల (గామాలు నెల్లూరు జిల్లాలో రాపూరు, ఆత్మకూరు 

తాలూకాలో నే కన్చిసాయి. దీన్నిబట్టి ఈ తాలూకాలు, పరిసర్మపాంతాలు 

గనుల్నపాంతం (mines area) గా గుర్తించవచ్చు, 

ఎరేగడ (2) : భూసూచి. రేగడినేల, నల్ల మట్టినేల 

రేగడ అనుబంధంగా గల (గ్రామాలు 

(గామనామసూచి (1) సోమల. రేగడ  భూసూచి (1) బొక్క. రెగడ 
-రేవు (2) : జలనూచి. జలాశయం దగ్గరో, (ప్రవాహం చెంతనో దిగే 

చోటు. వివరాలకు చూడు క ఊద్విని. 78 

రేవు అనుబంధంగాగల [గామాలు 

జంతుసూచి (2) ఎద్దుల, లేవ (2 ఆరోపాలు) 

-వనం (2) : వననూచి, తోట, చెట్ల గుంపు 

వనం అనుబంధంగాగల (గామాలు 

కులసూచి (1) గోకుల బృందాననం 

వనసూచి (1) బృందా. వనం 

వలస (1) : జనపదసూచి. “కాలనీ! అనే ఆంగ్ల పదానికి సమానార్థకంగా వాడే 

పదం. వివరాలకు చూడు, కాలనీ 

వలస అనుబంధంగాగల (గామం, 

సంఘటననూచి (1) ఆకలి. నలస 

-వాడ (10) : జనపదసూచి, ఊరు, వీధి. వివరాలకు చూడు కఊోద్విని. 88 

వాడ అనుబంధంగాగల (గామాలు 

మతసూచి (2) జొన్న, వాడ, బూద, వాడ 

కులసూచి 2) కూచి. వాడ, బలిజ. వాడ 

కుటుందినామనూచి (2) ఎనుగ, వాడ, నర, వాడ 

బిరుదనూచి (1) విరద. వాడ 



250 

స్పరుషనామనూచి (1 ఎన్న. వాడ 
రి ఉం నొ అగ న్ వర్షసూచి (1) పచ్చన. వాడ (పచ్చ, నాడు 

వాగు (క్ర): రూ. వాంగు, వంగు జలసూచి. వంక. వివరాలకుచూడు 

కడ దిని, 82 

వాగు అనుబంధంగాగల (గ్రామాలు 

వర్షసూచి (1) బూడిదల. వాగు వృక్షసూచి (1) వెలగల, వాగు 

శిలాసూచి (1) కల వాగు 

వాయ (5) ; రూ. వాయి జలనూచి &€? పాయ. ఏటినీరు తీసిన 

తర్వాత జాలుగా ఏర్పడ (వవాహాశాఖ, పాయకటు, 
G యట్ 

వాయ అనుబంధంగాగల (గామాలు 

వృక్షసూచి (కి) తరుణ.వాయ, కాకి,వాయ, దామరాయ (దామర.వాయి 

దేవతానూచి (1) నంది. వాయ  శిలసూచి (1) కలు. వాయ 

ఎ వేర్మద (4): _ అస్పష్టం. వివరాలకు చూడు ఆరోపం. చలివేంద ఈ అను 

fh fA 

బంధంగా గల (గామాలు క 

లసూచి (క) చలి. వేంద (శీ ఆరోపాల్సు 

ంతునూచి (1) వలి. జం(ద 

(ఈ): రూ. లేదు జనపదసూచి వీడు. దండు, నగరం 

సంఘం (15) : జనపదసూచి. సమానవృతీ, కల, సాంఘిక, రోజ్ల 
కీయాది విశ్వాసాలు గల జన సముదాయం 
అ అట్ల సంఘం అనుబంధంగా గల [గ్రామాలు ; 
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కులనూచి (18) యానాది. సంఘం (18 ఆరోపాలు) 
ea అ అల్ల 9 '( స్పరుషనామనూచి (౫). మూర్తిరాజు, సంఘం, రాఘవుని. సంఘం 

ఎసతం (16) : జనపదసూచి. వ్మిశాంతి గృహం, అన్న (పథాన గృహం, 

స(తం అనుబంధంగా గల (గ్రామాలు : 

పురుషనామసూచి (7 పద్మనాభ. స్మృతం (2 ఆరోపాలు), కందప్ప 

మేస్త్రీ. స్యతం, రామదాసు. సతర, వీరా, స్మృతం, 

స(తం, రామచంద్రారెడ్డి. స(తం 

పరిపాలనాసూచి (1) రైటరు. సకం 

కొటుంబనానుసూచి (1) దొరవారి. స్మృతం 

పౌర్వాపర్యసూచి (3) పాత. స్మృతం, కొత్త, స్మతం (2 ఆరోపొలు) 

కులసూచి (1) చెంచు. స్మృతం 

(గామనామనూచి (2) పేట. స్మతం, తడ, స్మతం 

సలనామనూ చి (1) పాలకొండ. స(తం 
(oo) 

(శ్రీనివాసరావు, 

=ఎసము[దం (26) ; జలసూచి, చెరువు. సాధారణంగా సము[దం అను 

బంధంగా గల అనేక (గామాలు నమ్ముదానికి ఎంతో దూరాన ఉన్నాయి 

కాబట్టి సముదం (గామ నామాల్గొ చెరువును సంకేతించే పదం. ఈ 

అనుబంధ (గామనామాల్లో న్యక్కినామసూచకాలుఎ క్కువ. ఇవి 

ఎక్కువగా వెంకటగిరి తాలూకాలో కన్పిసాయి. 

పురుషనామసూచి (21), _ స్తీనామసూచి (1),  హొర్వాపర్యసూచి (1) 

(గామనామసూచి (1), శిలాసూచి (10); పరివాణసూచి (1) 

ఆసొగర్ 0 (1) :* జలనూచి 'పెద్దతటాకం౦; చెరువు నము[దానికి పర్యాయ 

పదం, సాగరం అనుబంధంగా గల (గ్రామం : 

పరుషనానుసూచి (1) అనంత. సాగరం 

ఒసెంటర్ (1) : స్టలసూచి. ౫౦. Centre. కేం దస్థానం, (ప్రత్యేకమైన 

ఒక కులంవాళ్లగానీ, ఒక వృత్తి వాళ్లుగానీ ఉన్న కేందం. సెంటర్ 

అనుబంధంగా గల (గానుం : 

కులసూచి (1) యానాది. సెంటర్ 



షర (2) క 

వాళ్తు చేపలు పపేవావ నివసించే చోటు. 
ag) oe) (ae; 

చూడు (DED 1669) 

జంతునూచి (1) పామి 
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రూ. శేరి? చేరి. జనపదసూవి. ఉత. చేరి. తక్కువకులం 

పటణం; (గ్రామం, పీగ్ని 
యు 

ఈ అనుబంధంగల (గామాలు ఆ 

అది 

శ నటి శ 

కుటుంబనామసూచి (1) పాముల, తేరి 

=అంచీ రూ. అంజి తోకంచి : పామంజి 

.అదల చామదల : ఎనమదల : పొక్కందల 

ఆపి పేపినాపి : ఏపినాపి 

జటుది మద్దారి : తాలి తనయాలి 

కర్ Ste 

= కంద్ స్పరిణి : వరిణ్ 

-ఇలి ౯? ఇలు కోగిలి _ డక్కిలి : తూపిలి ; పంబలి : వానిలి 

_ఎఏడు &? ఏరు. చాట, పుత్తేడు (పుత్త, ఏడు) : పెద, పుకేడు : చిపేడు జాలీ on] అతో యు 

ఆగాలి ఈద, గాలి " బురద, గాలి 

ఎగిరి గల చల్ల గిరిగల 

చాత కారి, జాతో 

అములి అలి. మిలి 

-ముత్త మజరా. ముత్త 

జోడు <<? వీడు వెందోడు : చెందోడు : చింతోడు 

-మన &?మల అరు చున అర్య. నున 

జలిది ఎల, శిరి 
ag) 

అస్సష్టనామ బంధాలు చాగణం : పిగిలాం : తోచాం ; నుల్లాం 1. మైలాంగం 

ఆడి గువ్వాడీ 

ఆంటి వెల ౦టణి 
(na 

=అ[రు వాగ[రు 

హాయ తూమాయ 

వీటి (42) విభజన, రూపనిర్ణయం, వ్యత్సతి ఆలోచింపదగింది, 
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82 బండ l 1 

88 బట్టి l 1 
84 బయలు l 3 4 

శీర చాటి 1 il 3 

86 మంచి 1 1 

87 మందిరం శే 1 
86 మఠం 2 2 
898 మడుగు 2. గ 2 1 2 1 10 

$[ మరి 1 1 1 1 4 

ర్ మళ్ల l క్షే 

92 మాల 1 i 7 4 కే 14 

ర్ట మిట్ట l m2 Pal. ¥l2 4 44 

94 మిషన్లు 1 l 
95 ములుం 1 I 2 

96 ముసిలి 1 

97 మూల 1 l 

98 ముడు కే 4 4 3 12 

99 మెన్ 2 61 63 
100 శేగడ క్షే 1 2 

101 చేవు 2 2 
102 వనం 1 క్షే 2 

108 నలస 1 1 

104 వాగు క్షే 3 

105 వాడ 2 2 1 1 1 9 
106 వాయ 1 2 1 1 5 

107 వేం్యద 1 2 1 4 
108 వేడు 2 1 1 1 5 
109 శిల క్షే 1 



110 సంఘం 
9 

111 స్మృతం 1 2 3 4 1 16 112 సమ్ముదం 3 3 3 3 1113 y 118 సాగరం 

114 సెంటర్ 
1 

115 సెరి 
tt న 2 

మొత్తం 
2643 

అస్పష్టాలు 
42 

(P. 35) అసమస్తాలు £2 
మొత్తం (గామాలు 2 

ప టై త 

మొత్తం (గామాలు వ 2727 

[(గామనామ ద్వితీయావయవాల శాత( కమం (2₹కు మంచినవాటి కాత ఇవ్వడ మైంది) 

=సాలెం (721) 

=పల్లె (878) 

= ఊరు (210) 
పురం (175) 
ఒ=పొడు (163) 

=కం(డిగ (123) 

=ఎగు౦ట (97) 

-పెట (66) ర్ 
=మెక్ (68) ఇ 
= పూడి (47) : 
ఒ=మిట్టీ (44) ఛి 

=తోట (26) 

=సము(ద్రం (26) 

26.179, 
18.7200 
7.620, 
6.279 
5.919, 
4.460, 
8.529, 
2.890, 
2.289, 
1.700, 
1.70% 
0.940, 
0.949, 
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ఆనుబ౦ధ౦=| 

L.C. No. 

చెలూరు తాలూకా కుడితిప ల 108 
"న. నా 

మొగశృ్ళపాలెం 7 

రాహారు తాలూకా నెల్ల పల్లె 68 

ఉదయగిరి తాలూకా : కొండాగుంటి 2 

(డాహ్యాణచెరువు కండిగ 66 

(Included in Sullurpet Town} 

సూళ్ళూరు పేట తాలూకా : వది గుంట 116 

వ(ట్రపావైం 119 

వడదదుట కం(డిగ 120 

MEd 1t4 

సూళ్ళూరు జప కట్రుబడ్ 108. 
విర్ర 

కెశవరెద్ది పాలెం [17 

జువిఫైలిక [Zuvvichelika] 121 

డజ్డానెద తాగలు 181 

దచకాకు గాదాలు 

“వని కంద్గ 4 t 

_  కారిరాగుదామారాయుడు కం డిగ ర్] 

ఎకొల్లు వెంగమాంబాప్పరం (స. 

వహి కండిగ 1472 

కానూరు ధర్మారాయ కం౦ండిగ 65 

కుదిరి చిన నరసింహుని గుంట 188 

కుదిరి అప్ప కం(డిగ 187 

వెంకటగిరి తోలూకా : దండవోలు ఉప్పరపలై 108 
వెలిగొండలు IA 

కొములగుంటి 178 

చింతగుంట వెంగన్న కం(డిగ 63 

జోస్యుల వారి కం(డిగ 2127 
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మాం నమ్ ము అం కు ఇ 
ఫరా (గ్రామాలు 

చ్మక్రాచార్యుల కర్మడిగ 164 

| పాసమ్మ చెరువు కండిగ ర్స్ర్ 

| చిన బండారు పల్లె 148 

[పై 28 (గ్రామనామాలు ఆన్ని రికార్డుల్లోనూ గుర్తించ బడలేదు కాబిట్టి 
అజాత యి జు 

ఏీటిని సిద్ధాంత వ్యాసంలో చర్చించలేదు] 

అనుబ౦ధ౦_ 1! 

జానపదగేయం 

| నెల్లూరు సలబయట తుమ్మదియాలో 

నిదిరాజు "పెదిరాజు ” 
స యణ 

ఇద్దర న్నాదమ్ములు 99 

పాలుటోసి గొడండు స 
a౧ 

పదునెక్కానూరినారు 93 

నెయ్యిటోసి గొడండ్లు ష్ణ 
GG ౧ 

నేర్పుగ నూరీనారు » 

సిదిరాజు పదిరాజా $3 
టు టి 

ఇద్దరన్నాదమ్ములు నా 

పొగడ మానుయుక్కి నారు 9 

పొగడప్పల్లాతించినారు $) 

పల్లుగారదోలనారు శ 

అమ్మరావె కనకమ్మ తుమ్మదియాలో 

సదిఅన్నం సాలబొయ్య వే n 
స 

సద్దిఅన్నం సొలదాగి 1) 
య 
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తుమ్మదియా లో ఆకున క్కాలందినాలు 
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37 
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57 
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37 
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Ca] 

కొట 
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వె 

"ఇ 
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0 

ఆ! 
ఇ తరికొటి 
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mm 

లికొట ఆంబిలిదిచి 

అలో నాను. 
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+ 

మ అదు అ బూని టి 
యు 

త్ 

వెండిచెంబులు 

దు 

వెయ్యి 

జ తతో 
ఖ్ 
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గోండి హౌం, 

తమిళం 

తాలూకాలు 

క ఆత్మకూరు 

ఇ ఉదయగిరి 

1 వెంకటగిరి 

: సూళ్ళూరు పేట 



3 0 
3 ౧6 

EN 

ALV, 

APDGN 

615! 

DED 

DEDS 

El 

FF 

JAHRS 

MAMP 

NC 

NI 

51! 

TL 

సరత ప్త రూపాలు 

Alphabetical List of Villages (in the 

Taluks and Districts of the Madras 

Presidency) 

Andhra Pradesh District Gazetteers-Nellore 

Castes and Tribes of South India 

Dravidian Etymological Dictionary 

Dravidian Etymological Dictionary Supple- 

ment. 

Epigraphica Indica 

Fairs and Festivals 

Indian Antiquary 

Journal of Andhra Historical. Research 

Society 

Manual of the Administration of the 

Madras Presidency 

Nellore District Census Hand Book. 

Nellore District Inscriptions 

South Indian Inscription 

Tamil Lexicon 

Fairs and Festivals (గంధ సంబంధ తాలూకాల సంక్షి ప రూపాలు : 

AT 

cT 

GT 

KT 

NT 

RT 

ST 

VT 

UT 

Atmakur Taluk 

Kovur Taluk 

Gudur Taluk 

KaVali Taluk 

Nellore Taluk 

Rapur Taluk 

Sullurupet Taluk 

Venkatagiri Taluk 

Udayagiri Taluk 



[౧ 

Xili 

సలకేత వివరణ 

సంకేతాలు (Symbols) 

(గామనామ ఆరోపం కోడ్ నంబరుపైన వాడినపుడు (ప్రధాన్షగామం 

కింద మజరా (గ్రామం అసి గురింప్ప; 
బీ 

(గానునామ రూపంతో (పధమాద్వితీయానయవాల్ని వేరుచేయడానికి 

వాడబడినది; 

సదాంశావధి (Morphemic boundry) 

రూపాంతరం (Varient) 

ఈరకం కుండలీకరణంలోని రూపాలు శాసన రూపాలు; 

చారిత్ర నిష్పత్తి సూచనకు గుర్తులు, మొనవైపున్నది అర్వాచినం, 

మరోవై పున్నది (పాచివం; 

సందేహాస్పదం 


